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Ata da III 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 seis de maio de dois mil e vinte e um, e realizada por videoconferência. A reunião foi presidida
pela professora Danusa Munford, Presidente do COMFOR, 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; Luciana Aparecida Palharini, Representante do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas; Silvio Ricardo Gomes Carneiro, Representante da
Licenciatura em Filosofia; Marcia Aguiar, 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; Meiri Aparecida Gurgel de Campos
Miranda, Representante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID);
Maisa Helena Altarugio, Representante do Programa de Pós-Graduação em Ensino e História da
Ciências e da Matemática; Regimeire Oliveira Maciel, Representante do Núcleo de Estudos
Africanos e Afro-Brasileiros (NEAB); José Walber Ferreira Monteiro, Representante do Fórum
Regional de Educação do ABCDMRR; Kaio Barbosa Laurentino, Representante discente dos
cursos de licenciatura da Graduação. Não votantes: Ailton Paulo de Oliveira Junior, Representante
suplente Programa de Pós-Graduação em Ensino e História da Ciências e da Matemática; Thiago
Sales Barbosa, Representante suplente do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros
(NEAB). Professora Danusa cumprimentou a todos e deu início à reunião às catorze horas e catorze
minutos. 1. Informes: 1.1) Site "UFABC na Educação". Professora Danusa informou sobre sua
reunião com a Pró-Reitora de Graduação para tratar do assunto. A Pró-Reitora ficou de agendar
uma reunião com a Assessoria de Comunicação e Imprensa (ACI) para tratar do suporte à criação
do site. 1.2) Reunião do Fórum Regional de Educação do ABCDMRR. Professora Danusa passou
a palavra ao representante do Fórum neste Comitê, José Walber, o qual relatou estar no Fórum há
quatro anos, sendo um lugar importante para o debate, reforçando o convite para que a UFABC
cumpra o papel de compor esse Fórum, para ajudar a qualificar o debate. Professor Silvio
acrescentou que participou desse Fórum por indicação do COMFOR, tendo retomado sua
participação recentemente, devido ao seu projeto de extensão do Fórum de Políticas Educacionais
da UFABC. O Fórum abrange uma gama enorme de tendências na Educação. Ressaltou a
importância da participação da UFABC, sobretudo do COMFOR. Professora Danusa
complementou que foi interessante ter uma noção das representações nesse Fórum. Haverá uma
reunião para discussão sobre a organização de um fórum municipal, para constituição do estadual
e do nacional. Outro ponto importante discutido foi a questão do ensino remoto na Educação
Básica. Há iniciativas do Fórum Permanente de Políticas Educacionais da UFABC de sistematizar
essas discussões, por ser uma agenda preocupante. Há uma demanda de participação da UFABC
nesse sentido. Solicitou que os representantes José Walber e Karen Silveira repassassem os
informes das pautas do Fórum, para acompanhamento deste Comitê. 1.3) GT de Estágios da
Comissão de Graduação. Passou a palavra ao professor Marco Antonio, representante do
COMFOR neste GT, o qual informou ter ocorrido uma última reunião, e o documento foi
finalizado, com uma proposta inicial, que deverá ser encaminhada à Comissão de Graduação, junto
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a um relatório. O primeiro item de tensão eram os programas institucionais de formação de
professores poderem ser aproveitados como estágio supervisionado, desde que sejam previstos nos
projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura. Há um parágrafo estabelecendo que, uma vez que
o curso decida por essa articulação, deverá haver regras que regulamentem essa articulação. No
futuro, quando os projetos pedagógicos forem atualizados com essa previsão de articulação, será
o momento de pensar nessas regras. Outra questão é a necessidade de haver um lugar que
congregasse a parte administrativa e pedagógica dos estágios supervisionados. O GT entendeu que
isso é uma contrapartida institucional, que envolve a necessidade de contratação de pessoal.
Porém, as novas diretrizes curriculares estabelecem que os cursos de licenciatura tenham estrutura
organizacional própria para congregar os estágios. Não há essa previsão na minuta da resolução,
porém o relatório do GT vai apontar a necessidade de haver essa estrutura. É preciso que a gestão
se comprometa com essa necessidade. Mais uma questão, pedagógica, é que foi substituída a
palavra “relatório” por “relato”, a fim de abranger diversas formas de os estudantes mostrarem sua
vivência de estágio. Professora Luciana acrescentou que, em reunião da coordenação da
Licenciatura em Ciências Biológicas, esse assunto foi pautado, em função da revisão da Resolução
ConsEPE nº 240, em andamento, sobre o Quadrimestre Suplementar. A questão da
institucionalização foi ponto importante dessa reunião, sendo uma questão preocupante. Há uma
grande expectativa pelo relatório desse GT. Foi feita uma proposta de alteração do texto da minuta
de resolução, pois o que está em jogo, em relação ao item 2, específico sobre os estágios, são as
próximas ofertas de estágio, pois, devido à continuidade do ensino remoto, começam a surgir
demandas dos estudantes em relação à matrícula nos estágios. A proposta de alteração da resolução
foi no sentido de ofertar os estágios desde que as instâncias colegiadas se comprometam a iniciar
o estabelecimento desses processos de institucionalização dos estágios. Professora Danusa
perguntou ao professor Marco se essa resolução diz respeito a todas as licenciaturas da UFABC,
o qual respondeu afirmativamente. 1.4) GT Permanente de Estágios – composição. Professora
Danusa comentou que não conseguiu resposta de todas as pessoas que irão compor esse GT. Estão
sendo providenciados os devidos encaminhamentos. O professor Samon Noyama, representante
suplente da Filosofia, será um dos integrantes. Professora Danusa está verificando com outros
representantes. É preciso pensar no papel desse GT no COMFOR. As questões mais burocráticas
são encaminhadas da melhor forma em um fórum como a Comissão de Graduação. Esse GT teria
uma grande importância para subsidiar algumas discussões, como talvez focar, inicialmente, nessa
questão da institucionalização do estágio. Propôs que fosse um espaço que organizasse as
temáticas mais importantes na nossa Instituição. Professor Silvio sugeriu haver um representante
técnico administrativo nesse GT, que possa ajudar a ter a perspectiva administrativa do processo.
Professora Danusa informou que a representante TA Maria Estela irá compor o GT. 1.5) Outros.
Este ano será o centenário de nascimento de Paulo Freire. Professora Danusa propôs a realização
de um evento em homenagem a essa data, montando uma comissão organizadora. Enviará um email para as coordenações de curso pedindo sugestões de atividades. Professora Patrícia sugeriu
envolver os ingressantes das LIs nesse evento, durante o acolhimento, que será no terceiro
quadrimestre, coincidindo com a ocasião do centenário. Também se dispôs a colaborar. Professor
Silvio também se dispôs. Informou que a Secretária Municipal de Diadema também realizará um
encontro sobre Paulo Freire. Sugeriu informar ao Instituto Paulo Freire sobre a realização do
evento. Professora Marcia Alvim lembrou sobre a Semana das Licenciaturas, que ocorria na
UFABC. Sugeriu alinhar esse evento com o resgate dessa Semana. Thiago sugeriu estabelecer
parâmetros mínimos, antes do envio do e-mail para as coordenações. Por exemplo, definir o
período de uma semana para a realização do evento. Professora Meiri considerou importante
avaliar se, no âmbito do COMFOR, vale a pena investir nesse evento. 2. Pontos de pauta. 2.1)
Indicação de representantes da UFABC no Fórum Regional de Educação do ABCDMRR.
Professora Danusa perguntou se algum membro teria disponibilidade para a representação. Seria
importante que fosse um membro do COMFOR, para dar uma visão mais institucional. Professora
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Danusa se dispôs a ser a representante titular, e o professor Silvio suplente. Em votação, os nomes
foram aprovados por unanimidade. 2.2) Proposta de novas representações no COMFOR (Núcleo
de Estudos de Gênero UFABC, Mestrado Profissional em Filosofia). Professora Danusa solicitou
a quem tivesse sugestões de outras representações, que se manifestasse. Professor Silvio informou
ter levado a demanda da representação do Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO) à
plenária do curso. Em votação, foi aprovada por unanimidade pelo COMFOR a criação da
representação do Mestrado Profissional em Filosofia. Com relação à representação do Núcleo de
Estudos de Gênero, professora Danusa disse ser necessário agendar uma reunião com a
coordenadora. Esse Núcleo também está ligado à formação de professores, portanto surgiu a ideia
de incluir essa representação. Outros núcleos pertinentes também poderão compor este Comitê.
Professora Luciana acrescentou que esse Núcleo tem inserção na área de ensino, pesquisa e
extensão. A inclusão da representação do Núcleo de Estudos de Gênero também foi aprovada pelos
membros. 2.3) Histórico e contextualização para a elaboração de propostas de Licenciaturas em
História e Geografia. Professora Marcia Alvim fez uma apresentação, resgatando o histórico da
proposta do curso de Licenciatura em História, enviada ao ConCCNH em 2012. Em 2016 foi
publicado o Edital de Novos Cursos de Licenciatura UFABC, com recomendação das licenciaturas
em História e em Informática na Educação. O grupo inicial da Licenciatura em História manteve
reuniões e contato durante os anos de 2017 e 2018, sendo acrescido e modificado. O grupo
colaborou diretamente na elaboração do PPC da Licenciatura em Ciências Humanas, na parte de
História. O curso de Licenciatura em Geografia foi proposto pelo Técnico-Administrativo Rafael
Martins, mas não foi recomendado. Mesmo diante da não recomendação em 2016, hoje há outros
profissionais do curso de Planejamento Territorial e futuros contratados da LCH que poderiam
engendrar esforços em um PPC. A Proposta inicial da Licenciatura em História era de ruptura com
a perspectiva cronológica e eurocentrada. Destacou ser um curso extremamente inovador. Em
2014 houve um amplo apoio discente ao curso, manifestado por meio de enquete. Influência dos
cursos da UNILA e Unilab. Foi preenchido o formulário anexo ao Edital 59/2016, porém o PPC
não foi elaborado. É necessário agora pensar no PPC e em estratégias políticas de diálogo com a
Reitoria para a abertura de um novo edital. Professora Danusa comentou que, em reunião com a
Pró-Reitora de Graduação, informou sobre essa proposta, sendo ela recebida positivamente.
Professora Danusa perguntou se o GT seria para tratar das duas licenciaturas. Professora Marcia
Alvim manifestou dúvida se o GT poderia ter membros externos ao COMFOR, para poder
englobar a Licenciatura em Geografia. Porém, como o curso de Geografia não foi recomendado,
ele não pode ser encaminhado ao ConsUni. O maior problema hoje seria o fluxo. Professora
Danusa enviará por e-mail o convite para a composição do GT. O representante discente Kaio
manifestou interesse. Thiago informou que o Regimento do COMFOR prevê a participação de
membros externos nos grupos de trabalho. Kaio sugeriu fazer um convite ao curso de Bacharelado
em Planejamento Territorial, por possuir professores de Geografia. 2.4) Aprovação da Ata da
Reunião de 01/04/2021. Não havendo manifestações, o documento foi aprovado com 12 votos.
Devido ao horário avançado, os itens restantes da pauta ficaram para ser discutidos na reunião
seguinte. Professora Danusa encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte e um 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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