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Ata da IV sessão ordinária do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de
Profissionais do Magistério da Educação Básica - COMFOR, convocada para as catorze horas do
dia dez de junho de dois mil e vinte e um, e realizada por videoconferência. A reunião foi presidida
pela professora Danusa Munford, Presidente do COMFOR e Representante da Licenciatura em
Ciências Biológicas, e contou com a presença dos seguintes membros: Carlos Eduardo Rocha
Santos, Representante da Pró-Reitoria de Graduação; Marco Antonio Bueno Filho, Representante
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e do Programa de Residência Pedagógica da UFABC; Marcelo
Zanotello, Representante da Licenciatura em Física; Silvio Ricardo Gomes Carneiro,
Representante da Licenciatura em Filosofia; Francisco José Brabo Bezerra, Representante da
Licenciatura em Matemática; Patrícia da Silva Sessa, Representante da Licenciatura em Ciências
Naturais e Exatas; Marcia Helena Alvim, Representante da Licenciatura em Ciências Humanas;
Mirian Pacheco Silva Albrecht, Representante da Universidade Aberta do Brasil; Meiri Aparecida
Gurgel de Campos Miranda, Representante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID); Leticie Mendonça Ferreira, Representante do Mestrado Nacional Profissional
em Ensino de Física; Maisa Helena Altarugio, Representante do Programa de Pós-Graduação em
Ensino e História das Ciências e da Matemática; Thiago Sales Barbosa, Representante do Núcleo
de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros (NEAB); Mariana Moraes de Oliveira Sombrio,
Representante do Núcleo de Estudos de Gênero Esperança Garcia. Não-votante: Maria Estela
Conceição de Oliveira de Souza, Representante suplente da Pró-Reitoria de Graduação e VicePresidente do COMFOR. Professora Danusa cumprimentou a todos e deu início à reunião às
catorze horas e nove minutos. Informes: - Representantes do Núcleo de Estudos de Gênero no
COMFOR. Professora Danusa apresentou as novas representantes, Mariana Moraes de Oliveira
Sombrio (titular) e Bruna Mendes de Vasconcellos (suplente), passando a palavra à professora
Mariana, a qual agradeceu o convite para a participação neste Comitê. Falou sobre sua formação
e a criação do Núcleo de Estudos de Gênero na UFABC, o qual está coordenando, juntamente com
a professora Bruna. Ao ser convidada pela professora Danusa a ser representante do Núcleo no
COMFOR, considerou muito importante essa participação. Os demais membros lhe deram boasvindas. - Substituição na representação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física.
Professora Danusa informou sobre a mudança nessa representação, apresentando os novos
representantes, Leticie Mendonça Ferreira (titular) e Ricardo Rocamora Paszko (titular), cuja
portaria de designação ainda será publicada. Passou a palavra à professora Leticie, que falou sobre
sua formação e sobre o Mestrado, no qual está como vice-coordenadora. Considerou importante
essa representação no COMFOR, no qual terá oportunidade de aprendizado, podendo também
contribuir no que for preciso. Também recebeu as boas-vindas dos demais membros. Professora
Maisa se colocou à disposição para trocar ideias, por ser representante da Pós-Graduação em
Ensino e História das Ciências e da Matemática. - Designação de Maria Estela como VicePresidente do COMFOR. Professora Danusa informou ter convidado a servidora Maria Estela para
assumir a vice-presidência neste Comitê, considerando sua experiência com os estágios,
agradecendo a ela pelo aceite. Passou a palavra à Maria Estela, a qual agradeceu pelo convite e
disse esperar contribuir bastante, principalmente em relação aos estágios. - Proposta de datas para
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as próximas reuniões. Foram propostas as datas 01/07 e 29/07, sendo aprovadas pelos membros. Publicação de Portaria GT Permanente de Estágios. Professora Danusa informou sobre a
publicação da referida portaria. Lembrou que o foco desse GT é fazer uma revisão do fluxo de
estágio, pensando em formas de institucionalizar o estágio das Licenciaturas na UFABC, por ser
um problema que está se agravando com as Licenciaturas Interdisciplinares. É possível trazer
algumas discussões para construir uma proposta inicial que possa subsidiar encaminhamentos. O
GT da Comissão de Graduação já fez esse alerta sobre a necessidade de revisão do fluxo. A
avaliação do INEP exige essa reorganização. - Reunião do Fórum Regional de Educação do
ABCDMRR. Professora Danusa passou a palavra ao professor Silvio, representante da UFABC
nesse Fórum, o qual relatou que o Fórum está no estágio de desenho de atividades, sendo a grande
atividade do ano a CONAPE (Conferência Nacional Popular de Educação). O Fórum decidiu
apoiar o evento e estabelecer algumas atividades em torno disso. A CONAPE vai acontecer em
três estágios: regional, previsto para agosto, estadual, em dezembro e o nacional, por volta de
março do próximo ano. Na próxima semana haverá uma atividade sobre a Emenda Constitucional
95 e seu impacto na Educação. Esse Fórum Regional abriu muitas portas, que podem ajudar a
pensar em ações concretas nos municípios. Professora Meiri perguntou como poderiam ser
divulgados cursos de formação neste Fórum. Professor Silvio respondeu que poderiam pensar em
como tornar isso mais orgânico. Concentrar-se num modo de listar as atividades e divulgar nesse
Fórum. Thiago sugeriu divulgar na página do COMFOR. As solicitações de divulgação podem ser
encaminhadas para o e-mail site.prograd@ufabc.edu.br. Sugeriu também a criação de uma lista de
e-mails do Comitê, para facilitar a comunicação entre seus membros. - Solicitação da Reitoria de
indicação de representantes para o Fórum Municipal de Educação de Santo André. Professora
Danusa informou sobre a referida solicitação, perguntando quem teria disponibilidade para
assumir a representação. Professora Maisa manifestou interesse, e seu nome foi aprovado como
titular. Não havendo manifestações para a suplência, professora Danusa encarregou-se de procurar
o representante. - Reunião com a Assessoria de Comunicação e Imprensa (ACI). Professora
Danusa comentou que foi uma reunião muito produtiva, para tratar da criação de um site, cuja
proposta inicial de nome seria “UFABC na Educação”. O nome será repensado, e quem tiver
sugestões pode apresentar. Já existe um cronograma para elaboração da página. A proposta é que
seja lançado esse site no evento dos 15 anos da UFABC. Thiago complementou que, se alguém
tiver conhecimento de outros sites que possam servir de referência, pode encaminhar. Professora
Danusa comentou que a ACI tem contato com os jornais locais. Se houver algum curso ou evento
a ser divulgado, pode-se entrar em contato com eles. Professora Leticie perguntou quem poderia
ser procurado para fazer as divulgações. Thiago respondeu que pode enviar e-mail para
comunicacao@ufabc.edu.br. Professor Silvio propôs organizar uma espécie de reportagem
apresentando os mestrados, pois falta divulgação nesse sentido. Pauta: 1. GT Licenciaturas
História e Geografia. Professora Danusa lembrou que não há muitas opções de licenciatura pós
LCH. Passou a palavra à professora Marcia Alvim, a qual informou que a proposta da Licenciatura
em História ficou no estágio de recomendação, sendo que o próximo passo seria a aprovação no
ConsUni. Professora Danusa informou que a professora Mariana manifestou interesse em
contribuir com o GT. Fez o convite a quem mais tivesse interesse em compor o GT, inclusive
pessoas externas a este Comitê. Professora Marcia lembrou que o representante discente Kaio
também manifestou interesse. Encarregou-se de contatar o grupo inicial que tratou dessas
propostas, para ver quem teria interesse em participar, e também os docentes do curso de
Bacharelado em Planejamento Territorial, para tratar da proposta do curso de Geografia. Professor
Silvio perguntou qual seria o próximo passo do GT. Professora Marcia respondeu que o fluxo da
Licenciatura em História seria criar o Projeto Pedagógico agora e encaminhá-lo ao ConsUni, sob
a solicitação da professora Danusa, como Presidente do COMFOR. Já a Licenciatura em Geografia
não foi recomendada pelo edital. Pelo fluxo, deveria haver um edital para novos cursos. Seria
necessário fazer um questionamento à Reitoria e à Prograd se o fluxo ainda seria este. Sendo
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aprovado no ConsUni, a Reitoria indica um novo GT para finalização do PPC, e este é enviado
para aprovação na CG e no ConsEPE. Professor Marcelo Zanotello disse ser um processo
demorado. Considerou fundamental realizar uma reunião do COMFOR com a Prograd e a Reitoria
para esclarecer essa situação, estudar a viabilidade e decidir os caminhos a seguir. Maria Estela
perguntou se há intenção de incluir o curso de Licenciatura em História no edital de ingresso de
2023, pois há a questão do acréscimo das vagas. Lembrou que será necessário solicitar à Reitoria
esse acréscimo, e o trâmite será mais demorado. O edital precisa estar pronto por volta do mês de
outubro, para o ingresso no ano seguinte. Professor Zanotello lembrou que o questionamento no
ConsUni é em torno da parte estrutural do curso: número de docentes, de técnicos administrativos,
espaço físico etc. Ao ConsEPE cabe avaliar a parte pedagógica. Mas para se fazer uma estimativa
do número de novos docentes que o curso demandaria, por exemplo, é preciso ter uma ideia da
matriz curricular do curso. Por isso, no documento a ser levado ao ConsUni, é necessário ter um
esboço dessa matriz. Professora Danusa informou que, quando for composto o GT, será agendada
essa reunião o mais rápido possível. 2. Atividades de comemoração do Centenário de Paulo Freire.
Professora Danusa comentou que uma mesa do COMFOR será realizada durante o Congresso da
UFABC. O Congresso demanda um convidado externo. A proposta inicial seria uma mesa com
esse convidado e alguns membros do COMFOR. A intenção é dar bastante destaque aos cursos de
licenciatura interdisciplinar, convidando um representante de cada um desses cursos. E também
dar destaque aos programas Pibid e Residência Pedagógica. Surgiu também a ideia de convidar
algum professor da Educação Básica para participar dessa mesa. Esse Congresso acontecerá em
setembro. Professor Silvio acrescentou que um dos eixos fortes é o de formação docente. O
interesse não é somente homenagear o nome de Paulo Freire com a comemoração do centenário,
mas também, dado o cenário de combate ao seu nome no atual contexto político, há uma espécie
de resistência, no sentido de pensar com os professores suas experiências vinculadas ao campo de
pesquisas freirianas. Chamou a atenção para duas ações principais, a serem realizadas pelo
Consórcio Intermunicipal do Grande ABC: a primeira são círculos de cultura virtual: uma série de
conferências que serão realizadas de agosto a dezembro, dedicadas a Paulo Freire. A segunda é a
ideia de produção de textos com professores da rede básica, com relatos de suas experiências.
Surgiram propostas de viabilidade de publicação desses relatos: a possibilidade de publicar na
revista de Extensão, pela ProEC, ou pela Editora da UFABC. Sugeriu que essas atividades fossem
incorporadas ao calendário da UFABC e também que se abrisse espaço para que professores desta
Universidade possam assumir uma dessas frentes. Professora Meiri comentou que a professora
Suze Piza sugeriu fazer alguma atividade no encontro de formação que haverá em setembro, no
Pibid. E/ou trazer a experiência do círculo de leitura em Heliópolis Paulo Freire, que o Pibid apoia.
Poderiam compor as atividades de comemoração do centenário, na UFABC. Professora Marcia
acrescentou que os coordenadores das LIs estão se organizando para o programa de acolhimento
dos ingressantes. Seria um espaço interessante para fomentar ações relacionadas a Paulo Freire.
Professora Danusa lembrou que alguns membros se disponibilizaram a contribuir com as
atividades: as professoras Luciana e Patrícia, o técnico-administrativo Thiago e a representante
discente Karin. Professor Silvio comunicou que haverá uma reunião no dia 25 de junho às 9h,
aberta a quem quiser participar. Os professores Marco e Francisco também se prontificaram a
ajudar. Professor Silvio comentou ser importante registrar essas atividades no Instituto Paulo
Freire. 3. Curso "Como Ingressar no Mestrado?". Relato de conversa com equipe do Pós-Graduar
e proposta de organização de curso do COMFOR. Constituição de equipe de trabalho para
desenvolver ações propostas e colaboração com o Pós-Graduar. Professora Danusa relatou que,
em reunião realizada para tratar desse assunto, conversou-se sobre a possibilidade de realizar o
curso em outro período, mais no início do ano. A intenção é oferecer no próximo ano. Porém, foi
sugerido realizar algumas experimentações neste ano. Professora Danusa conversou com o
professor Sidney Jard, responsável pelo “Pós-Graduar”, sobre organizar uma turma para acolher
os interessados em fazer a pós-graduação em Educação, que foram 25. Seriam 4 aulas em um
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formato mais exclusivo. Devido ao horário avançado, outros encaminhamentos serão informados
posteriormente. Uma das questões levantadas na reunião foi de buscar alguns formatos diferentes.
No evento “UFABC Para Todos” há uma sala destinada a acolher os professores. Solicitou que
fossem pensadas formas de participação nessa sala de professores. Seria interessante os
professores terem contato com núcleos e grupos de pesquisa em educação. 4. Aprovação da Ata
de 06/05/2021. Professora Marcia solicitou correção em sua fala na linha 114: retirar a frase “Após
a recomendação, a Reitoria instituiu o GT para a criação do PPC”, pois a Reitoria não instituiu o
GT. Não havendo outras manifestações, o documento foi aprovado com duas abstenções. 5. Ações
e planejamento de ações para a construção a longo prazo de Proposta de Escola de Aplicação da
UFABC ou projetos de institucionalização de formação na Educação Básica. Professora Danusa
lembrou da proposta do professor Marcelo Zanotello, a qual foi muito bem recebida pelos demais
membros. Professor Zanotello precisou se ausentar antes da discussão deste ponto. Professora
Danusa relatou sua conversa com ele, ocorrida após a última reunião, sobre que pontos poderiam
ser pensados no sentido de institucionalizar a formação na Educação Básica dentro da
Universidade. A sugestão é de formar um grupo para fazer essas discussões. Poderia ser feito um
mapeamento, com organização de eventos, rodas de conversa etc. sobre como têm sido essas
iniciativas de institucionalização, para se ter um panorama de possibilidades. Os professores
Danusa, Silvio e Patrícia manifestaram interesse em colaborar com a proposta do professor
Zanotello. Esgotados os assuntos, professora Danusa encerrou a reunião às dezesseis horas e
dezenove minutos, cuja ata foi lavrada por mim, Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente em
Administração, e aprovada pela professora Danusa Munford, Presidente do COMFOR, e pelos
demais membros presentes à sessão.

DANUSA MUNFORD
Presidente

EDNA MARIA DE OLIVEIRA LOUREIRO
Assistente em Administração
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