MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais do
Magistério da Educação Básica - COMFOR
ATA Nº 005/2020/Ordinária/COMFOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ata da V 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 dezessete de agosto de dois mil e vinte, por meio de videoconferência. A reunião foi presidida
pela professora Suze de Oliveira Piza, Presidente do COMFOR e Representante do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), e contou com a presença dos seguintes
membros: Maria Estela Conceição de Oliveira de Souza, Representante da Pró-Reitoria de
Graduação; Lilian Santos Leite Menezes, Representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura;
Marco Antonio Bueno Filho, Representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e do Programa de
Residência Pedagógica; Luciana Aparecida Palharini, Representante da Licenciatura em Ciências
Biológicas; Maria Inês Ribas Rodrigues, Representante da Licenciatura em Física; Marcia Aguiar,
Representante da Licenciatura em Matemática; Marcelo Zanotello, Representante da Licenciatura
em Ciências Naturais e Exatas; Claudia Regina Vieira, Representante da Licenciatura em Ciências
Humanas; Mirian Pacheco Silva Albrecht, Representante da Universidade Aberta do Brasil; Ronei
Miotto, Representante do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física; Alessandro
Jacques Ribeiro, Representante do Programa de Pós-Graduação em Ensino e História da Ciências
e da Matemática; José Walber Ferreira Monteiro, Representante do Fórum Regional de Educação
do ABCDMRR. Não votante: Danusa Munford, Vice-Presidente do COMFOR e Representante
suplente da Licenciatura em Ciências Biológicas. Visitante: Kaio Barbosa Laurentino, discente.
Professora Suze cumprimentou a todos e deu início à sessão às catorze horas e cinco minutos.
Pauta: 1) Informes Pibid e Residência Pedagógica. Professora Suze informou estar em andamento
o processo de seleção de alunos para o Pibid. Espera-se um número de inscrições em torno de 200
alunos. Um ofício da Capes avisou que os Programas não começarão mais em setembro, e sim em
outubro ou novembro. Com isso, a inscrição foi prorrogada. Há também em andamento um edital
de ação afirmativa, para alunos cotistas. O objetivo é divulgar os cronogramas dos dois editais
juntos. Há necessidade de todo um processo de formação, principalmente pelo fato de os alunos
do Pibid serem ingressantes, para prepará-los para irem para as escolas a partir de janeiro do
próximo ano. Professor Marco Antonio informou que o início do RP foi programado para 9 de
novembro, portanto o Programa na UFABC não foi afetado pela mudança da Capes, mas outras
instituições foram afetadas. Houve uma reorganização do projeto, tendo-se conseguido 6 núcleos
com 16 bolsistas cada um. Com isso, os docentes que atuarão nesses núcleos conseguirão trabalhar
em condições um pouco melhores. O Programa começará remotamente. Há uma camada de
atividades que não se realizam na escola. Haverá um fórum interescolar. Foi prorrogado o edital
de seleção de professores até 21 de agosto, por ter havido poucas inscrições. Após essa seleção,
iniciará o processo de seleção dos residentes. Pediu ajuda na divulgação. Professora Suze
complementou que para o Pibid é preciso articular um contato urgente com os alunos ingressantes
para falar sobre o edital. 2) Informes sobre a proposta da criação de um Mestrado em Educação na
UFABC. Professora Suze lembrou sobre a reunião realizada com os representantes da rede pública,
quando se tratou dessa demanda. Considerou importante ouvir os professores da UFABC que já
tiveram essa experiência. Por isso, foi realizada uma reunião com os professores Silvio Carneiro,
Fernando Cássio, Salomão Ximenes, dentre outros, para pensar informalmente sobre a maneira de
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executar essa proposta. Foi feita uma discussão sobre o mestrado acadêmico e o profissional, no
sentido de identificar qual seria o mais adequado para os professores da rede pública. Professor
Ronei relatou ter participado da criação de alguns cursos na Pós-Graduação da UFABC. Há um
calendário divulgado anualmente pela Capes, com datas limites. Existe uma comissão na ProPG
que faz uma análise prévia, e depois o curso é submetido à aprovação do ConsUni. É preciso ficar
atento aos prazos da Capes, para não inviabilizar a criação do curso. Professora Suze sugeriu a
realização de eventos científicos para se discutir a questão do mestrado acadêmico e do
profissional. 3) Informes sobre o andamento dos GTs em vigência. Lembrou sobre os GTs em
vigência: Ensino Remoto, Estágios, Portal UFABC na Educação Básica e Ações Conjugadas de
Formação. O GT Ensino Remoto já cumpriu seu propósito. Há uma discussão sobre o papel do
COMFOR de conhecer as formações de professores oferecidas pela UFABC e fazer sugestões. Há
uma preocupação que o GT Ensino Remoto deve decidir se deseja discutir: o fato de algumas
formações de professores a distância, em outras universidades federais, estarem sendo oferecidas
por editais sem remuneração para o professor formador, pois isso, no futuro, pode servir de
exemplo na UFABC. O GT Estágios já teve seu encaminhamento inicial, com sugestão para a
condução dos estágios. Há uma demanda, que é a articulação do estágio com o Residência
Pedagógica, que precisa ser tratada. O GT Portal UFABC na Educação Básica foi designado
recentemente. Esse portal é muito importante para ajudar a conhecer os cursos de formação de
professores em oferta. Será realizada uma reunião desse GT em breve. O GT Ações Conjugadas
de Formação trata de uma proposta alternativa à formação docente para cursos não presenciais. O
processo está em curso, com a realização de conferências, rodas de conversa e vídeos com 502
inscritos. Há também atividades ao vivo com 50 a 120 participantes. A maior parte das adesões é
de professores de outras instituições. Professor Ronei perguntou se o ciclo de ações conjugadas
corresponde à formação tratada na última reunião. Professora Suze respondeu afirmativamente.
Professor Ronei sugeriu mudar o link do canal do YouTube e das inscrições para o início da página,
para facilitar a visualização. Professora Danusa complementou que quem tivesse ideias e
sugestões, entrasse em contato com a organização. Dependendo da temática, algumas pessoas da
UFABC com experiência no assunto serão convidadas. Professora Suze acrescentou que os
assuntos são variados: temas de fundo importantes para a educação superior e outros mais
pragmáticos. 4) Apresentação da proposta de curso para docentes da educação básica: Como
ingressar em um programa de mestrado?. Professora Suze comentou haver um grande
desconhecimento sobre os programas oferecidos pela UFABC. Para a formação, a proposta é
oferecer 10 encontros, ministrados por diferentes professores. O curso passaria por uma dimensão
mais teórica sobre o que é fazer ciência no Brasil, e por uma discussão sobre o mestrado
profissional e o acadêmico. A segunda modalidade de trabalho seria uma oficina sobre elaboração
de projeto. A primeira parte seria oferecida este ano, de setembro a novembro, aproveitando a
realização das conferências. É necessário um grupo de apoio para ministrar as aulas. Lilian sugeriu
levantar quem já fez esse tipo de trabalho. Professora Suze complementou que o curso tem o
propósito de ajudar os professores a ingressarem no mestrado da universidade. Será enviado por
e-mail um convite aos docentes que queiram ministrar as aulas. 5) Solicitação de recursos para
transporte de estudantes para os programas Pibid/Residência. Professora Suze informou não haver
recursos para os programas. Há um apoio simbólico de ação afirmativa, por parte da ProAP,
referente a bolsas. Pensou em formalizar duas solicitações: para as bolsas, cujo edital está para ser
publicado, e para o transporte. O transporte é necessário, pois, pela primeira vez, o Pibid irá
trabalhar com várias escolas periféricas. A intenção é solicitar pelo menos duas vans por semana
para ficarem disponíveis para os programas, de janeiro a novembro. Outro motivo da necessidade
do transporte é, caso as escolas retornem às atividades presenciais, os estudantes dos programas
não utilizarem transporte público, ficando menos expostos à pandemia. O valor seria em torno de
50 mil reais para o ano de 2021, levando-se em consideração as verbas disponibilizadas para
combate à pandemia. Pediu o apoio do Comitê para solicitar formalmente essa verba. Professor
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André – SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7983
comfor.ufabc@ufabc.edu.br

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Marco Antonio disse que seria importante o RP atuar nos 7 municípios da região e em regiões de
situação de vulnerabilidade social. Professor Ronei informou que, para o próximo ano, está
previsto o valor de 144 mil reais para atividades acadêmicas extrassala, já aprovado pelo ConsUni.
Para mudar isso seria preciso fazer uma solicitação de transposição de verba. Não há nenhuma
garantia em relação à verba para o próximo ano. Considerou mais fácil solicitar as vans da
Universidade. Havendo um cronograma das atividades, é possível reservar as vans com
antecedência. 6) Articulação da equipe de apoio da PROGRAD para fortalecimento da formação
de professores na UFABC. Professora Suze comentou haver muita demanda. Convocou uma
reunião com essa equipe e os coordenadores do RP e das LIs. Cada demanda precisa de apoio
administrativo. A reunião é para levantar a quantidade de trabalho dos técnicos-administrativos e
ver se há pessoal suficiente. 7) Aprovação da ata de 15/07. Não havendo manifestações, a ata foi
aprovada por unanimidade. Esgotados os assuntos da pauta, a reunião foi encerrada às quinze horas
e quarenta e três minutos, cuja ata foi lavrada por mim, Edna Maria de Oliveira Loureiro,
Assistente em Administração, e aprovada pela professora Suze de Oliveira Piza, Presidente do
COMFOR, e pelos demais membros presentes à sessão. -------------------------------------------------

SUZE DE OLIVEIRA PIZA
Presidente

EDNA MARIA DE OLIVEIRA LOUREIRO
Assistente em Administração

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André – SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7983
comfor.ufabc@ufabc.edu.br

