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Ata da VII 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 vinte e um de setembro 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; Lilian Santos Leite Menezes,
Representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura; Silvio Ricardo Gomes Carneiro,
Representante da Licenciatura em Filosofia e do Mestrado Profissional em Filosofia; Marcia
Aguiar, Representante da Licenciatura em Matemática; Patrícia da Silva Sessa, Representante da
Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas; 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 Vice-Presidente do COMFOR. Professora Danusa cumprimentou a
todos e deu início à reunião às catorze horas e sete minutos. Informes: 1) Nova representação no
COMFOR: Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO): Samon Noyama (titular) e Silvio
Carneiro (suplente). Professora Danusa informou sobre a publicação da portaria dessa nova
representação, destacando sua importância, por ser um mestrado voltado para a formação de
professores. 2) GT de estágio da Comissão de Graduação (CG). Informou sobre a publicação da
portaria desse GT, mencionando os integrantes. A professora Cláudia Regina Vieira presidirá esse
GT. Maria Estela, uma das integrantes, informou que ainda irão iniciar as discussões no GT.
Professora Danusa comentou que a finalidade desse GT é criar um núcleo de estágios dos cursos
de licenciatura. 3) Representação discente da Pós-Graduação no COMFOR. Comunicou que o
representante discente suplente pediu desligamento do Comitê. Foi solicitado à Comissão de PósGraduação a indicação de um novo representante. Pediu a quem tiver contato com algum estudante
de pós-graduação que tenha interesse nessa representação, colocá-lo em contato com o COMFOR.
4) Estratégias de comunicação dos representantes com seus cursos/setores/órgãos. Professora
Danusa agradeceu aos que têm divulgado ou se disposto a contribuir com as iniciativas do
COMFOR. Solicitou que, quando surgirem oportunidades ou discussões importantes neste
Comitê, houvesse algum canal de comunicação com os cursos ou setores. É importante pensar em
algumas formas de divulgar essas iniciativas. Professor Silvio comentou que faz uma espécie de
boletim do COMFOR para seus colegas, no contexto da licenciatura e do mestrado profissional,
pensando nas demandas do curso e como o COMFOR pode ajudar. Professora Danusa destacou
que a adesão às iniciativas não depende somente dos membros deste Comitê, mas da divulgação.
5) Divulgação de editais e eventos na página do COMFOR. Lembrou sobre a possibilidade de
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fazer divulgações na página deste Comitê. Em caso de necessidade, entrar em contato. 6)
Organização das representações da UFABC relacionadas à Educação. Informou sobre o
levantamento que está sendo feito nesse sentido. Solicitou a quem tiver conhecimento de alguma
representação ainda não identificada, entrar em contato. É necessário saber do início e término dos
mandatos dos representantes da UFABC nos diversos órgãos. Em alguns fóruns municipais há
representantes desta Universidade, em outros não. A composição dos fóruns municipais ainda não
está totalmente definida, e todas as discussões estão sendo realizadas no Fórum Regional de
Educação do ABCDMRR, cujos representantes da UFABC são os professores Danusa e Silvio. 7)
Reuniões do Fórum Regional. O Fórum Regional de Educação do ABCDMRR tem procurado
garantir um espaço democrático. Há uma grande diversidade de representações, incluindo
movimentos sociais. Professor Silvio comentou que a tendência era de montar fóruns municipais.
Existe uma demanda das universidades. Lilian sugeriu que, se houver representantes fora do
COMFOR, sejam convidados a participar das reuniões deste Comitê, quando houver essa
necessidade de interlocução. Pauta: 1. Aprovação das atas de 01/07 e 29/07. Não havendo
comentários, a ata de 01/07 foi aprovada por unanimidade e a de 29/07 foi aprovada com uma
abstenção. 2. GT das Licenciaturas em História e Geografia. Professora Mariana, uma das
integrantes do GT, mencionou os demais componentes. Comentou que, inicialmente, o GT se
reuniu para se inteirar das propostas. A Licenciatura em História já havia sido aprovada por edital.
Posteriormente, foi realizada uma reunião entre o GT e o Chefe de Gabinete, professor Daniel
Pansarelli, para tratar do assunto. O entendimento do GT era que seria ideal encaminhar as duas
propostas juntas. Porém, decidiu-se encaminhar somente a proposta da Licenciatura em História,
em fase mais avançada, e dar movimentação à proposta da Licenciatura em Geografia. Há uma
grande demanda pela Licenciatura em História, pois a única opção de curso pós-LCH até o
momento é a Licenciatura em Filosofia, sendo este um bom argumento a ser levado ao ConsUni.
Acrescentou não ser possível criar novas vagas, sendo necessário remanejar vagas de outros
cursos. A intenção é encaminhar ao ConsUni antes da mudança na gestão da Reitoria. As questões
a serem levantadas inicialmente nesse Conselho seriam os docentes, técnicos administrativos e
estrutura física para o curso. Para um segundo momento seria apresentado um plano mais
desenvolvido do curso. A proposta do curso é diferente dos modelos tradicionais, envolvendo
questões e perspectivas mais atuais. Professora Danusa acrescentou que a proposta dialoga com o
projeto pedagógico da UFABC, de inclusão, envolvendo questões de justiça social e uma
perspectiva interdisciplinar. Entende-se ser possível iniciar o curso utilizando-se dos recursos
disponíveis no momento. Há urgência em se apresentar a proposta, considerando o cenário de
transição na gestão. Solicitou que sejam trazidas contribuições para o debate, reportando possíveis
críticas etc. Professora Mariana complementou que será necessária a colaboração de docentes de
outros cursos, como o compartilhamento de disciplinas, por exemplo, para se conseguir estruturar
o curso. 3. Projeto Edital 35. Professora Danusa lembrou ter sido enviada aos membros uma cópia
do projeto, e o Edital 35 foi discutido nas duas últimas reuniões. Tais discussões foram levadas à
Reitoria e aos parceiros no projeto. O projeto foi aprovado um dia antes do envio da pauta desta
reunião. Houve duas publicações, indicando a aprovação inicial do projeto da UFABC, da rede
com a USP e a UNISANTOS. Estão sendo feitos alguns encaminhamentos pela Prograd, porque
ficaram algumas pendências. Professor Silvio perguntou como funcionará a participação da
UFABC no projeto. Professora Danusa explicou que há uma rede de três universidades, sendo que
cada uma propôs um curso. Essas universidades receberão os recursos separadamente, além das
bolsas. A duração do projeto é de 4 anos. Os recursos virão para dar apoio às LIs. Também foi
organizado para a UFABC um processo de convênios, uma sistematização de parceria institucional
da UFABC com a rede básica de ensino. Já existe uma carta de acordo com o Consórcio
Intermunicipal do Grande ABC, comprometendo-se a realizar os estágios via Consórcio e
secretarias de Educação, e também a utilizar vagas não ocupadas em cursos de graduação para
professores das redes, em forma de cursos de especialização. Foi feito também um contato inicial
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com as Diretorias Regionais de Ensino do ABC. Acredita-se que esse projeto tenha o potencial de
fortalecer a iniciativa de um núcleo de estágios. Com relação à circulação dos estudantes, a ideia
é que eles possam cursar alguns componentes livres das outras instituições. É preciso realizar uma
conversa com os coordenadores das licenciaturas específicas na UFABC e tentar identificar
parcerias com colegas da USP e da UNISANTOS. O ponto mais problemático do projeto referese à USP, pois houve uma forte crítica dentro da USP e entre os colegas do campo da Educação
daquela universidade sobre quem está à frente do projeto nessa Instituição. Professor Silvio
perguntou se todos os alunos que ingressarem na UFABC receberão uma bolsa. Professora Danusa
respondeu haver recurso para bolsas no quarto ano. Houve um compromisso por parte da UFABC
de que o recurso das bolsas seria gerido de modo a não haver diferença de valores. As bolsas serão
garantidas para todos os alunos do projeto. Professora Mariana perguntou se as bolsas serão para
os alunos transitarem entre as instituições. Professora Danusa explicou que eles receberão a bolsa
para realizar o estágio curricular, após quatro anos. Professor Silvio indagou sobre o que o grupo
envolvido no projeto pretende fazer agora. Professora Danusa respondeu que o primeiro ponto é
garantir a parceria institucional da UFABC com a Educação Básica, expandindo para a rede
estadual. O segundo ponto é conversar com as licenciaturas específicas para pensar nessa
estruturação geral. Finalmente, pensar em parcerias legítimas com as universidades. Informou ter
conversado informalmente com o Pró-Reitor Adjunto de Graduação, professor Wesley Góis, sobre
esses dois pontos. Professora Patrícia destacou a importância de resgatar o modo UFABC de
funcionamento. O interesse é disseminar a formação interdisciplinar. Professora Meiri perguntou
se haverá uma diferenciação no ingresso dos estudantes, para participarem do projeto. Professora
Danusa respondeu que será a turma ingressante normal, sem diferenciação. Somente a turma
ingressante de 2022 terá as bolsas garantidas após 4 anos. O projeto poderá ser cancelado conforme
avaliação anual. 4. Outros. Lilian informou sobre o Congresso da UFABC, que está na segunda
semana. Agradeceu à professora Danusa pela mediação de duas mesas uma do COMFOR em
parceria com o evento de comemoração do Centenário de Paulo Freire e outra sobre a relação com
a Educação Básica na UFABC. Informou também sobre a realização, na próxima semana, da
segunda edição virtual do “UFABC Para Todos” (paratodos.ufabc.edu.br), e solicitou divulgação.
Professora Meiri comunicou que uma aluna foi procurar estágio em uma escola de São Bernardo
do Campo e solicitaram a ela uma normativa da Diretoria de Ensino desse município, que deverá
conter a assinatura do Reitor e uma cópia da apólice de seguro. Como não há esse seguro, pediu a
quem tiver conhecimento de alguma solução institucional, que se manifestasse. Professora Danusa
se comprometeu a conversar com a Pró-Reitora de Graduação e a tentar conversar com algumas
diretorias de ensino. Essa apólice é exigida por lei. Sugeriu que o assunto fosse pautado no GT da
CG. Esgotados os assuntos, professora Danusa encerrou a reunião às dezesseis horas e sete
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
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