ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENAÇÃO COMFOR/SEB/SECADI/RENAFORM
Data: 13/03/2015
Horário: 14h30
Local: Sala de reuniões da Prograd
Participantes: Profª Célia Maria Benedicto Giglio – Coordenadora do COMFOR, Profª Romilda
Fernández Felisbino – Coordenadora Adjunta do COMFOR, Alberto Cebukin – Secretário Geral, Profª
Rosário Silvana Genta Lugli, Profª Daniela Finco, Prof. José Carlos Gomes da Silva, Prof. Sandro Luis da Silva,
Profª Izabel Patrícia Meister – Coordenadora UAB, Prof. Luciano Gamez Coordenador Adjunto UAB, Profª
Lucilia S. Siqueira e Prof. Leonardo Senne (representando a Profª Eica Garrutti).

Pauta/Deliberações:
1
2

1.Apresentação dos novos colaboradores: Foram apresentados os 10 novos colaboradores, contratados pela
FAP, que atuarão no projeto COMFOR e nas ações de EaD da Unifesp.

3
4
5
6
7
8
9
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2.Resultados das Matrículas de alunos e seleção de tutores: o Sr. Cebukin apresenta os dados dos alunos
inscritos e vagas remanescentes por polo, apresentando também os dados do processo de seleção de tutores
que está em fase de entrega de documentos, prevista para os dias 24, 25, 26 e 27 de março do presente ano,
salientando a dificuldade do preenchimento de todas a vagas. Deliberado: indagar os candidatos habilitados
e em lista de espera, se existe o interesse e disponibilidade de atuar em outro polo, para possíveis
remanejamentos, após o resultado, será avaliada a necessidade de nova divulgação de edital para vagas
remanescentes de Tutores Presenciais. Todos os Coordenadores precisam indicar os endereços, contatos e
os vice coordenadores dos seus respectivos cursos.

11
12
13
14
15
16

3.Produção de Materiais dos cursos para o AVA: a coordenadora geral, Célia Giglio, solicitou que os
coordenadores de curso fizessem um balanço do andamento da produção dos materiais dos seus respectivos
cursos, que serão disponibilizados no AVA, com a assessoria da UAB, lembrando que a aula inaugural
(introdução às metodologias de EaD) será comum para todos os cursos e que será necessário a participação
de todos para elaboração do material/vídeo. Todos os presentes informaram que o andamento da produção
dos materiais estão dentro dos prazos previstos.

17
18
19
20
21
22

4.Situação LOA - Ministério da Educação e as Secretarias SEB e SECADI: a coordenadora geral informa que
será necessário repensar a data prevista do início dos cursos, tendo em vista a situação atual da LOA, que
aguarda aprovação do congresso e também do atraso geral no pagamento de bolsas por parte do FNDE, que
depende da liberação pela SEB-SECADI e também de disponibilidade orçamentária, impactando no
pagamento das bolsas dos tutores. Deliberado: Em 30 dias reavaliar o cenário do momento atual, para decidir
se o início das aulas será adiado.

23
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5.Orçamento 2015: Discutida será enviada a solicitação da conversão de recurso de custeio para capital do
orçamento 2015 e visando identificar qual o impacto na implantação da EaD nos campi de Diadema e
Guarulhos, foi proposto que seja feito um diagnóstico de infraestrutura para a formação de professores,
incluindo as condições de viabilidade dos LIFES’s para uso coletivo da formação inicial e continuada de
professores. Foi solicitado ao Sr. Marcello Sampaio Di Pietro, do departamento de DTI, que realize o
diagnóstico no que abrange a estrutura tecnológica, e, que os professores verifiquem o espaço físico nos
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29
30

respectivos campis. Deliberado: Aprovado por unanimidade a solicitação de conversão (20%) de capital e
também discutir na próxima reunião a viabilização no uso da LIFE.

31
32

6.Relatório Anual da Coordenação COMFOR 2014: Tendo em vista o relatório elaborado pela coordenação
e as indicações nele contidas, o COMFOR aprova as seguintes providências:

33
34

6.1.Participação da Pró-reitoria de Pós-Graduação: aprovada por unanimidade a necessidade de novo
convite para a participação efetiva da Pró-reitoria de Pós-Graduação no COMFOR.

35
36

6.2.Revisão da composição do Comitê COMFOR: aprovada por unanimidade a diminuição de uma cadeira
da representação da UAB e inserção da SEAD como membro permanente.

37
38
39

6.3.Demanda apresentada pela Pró-reitoria de Administração: aprovado por unanimidade a participação
da Pró-reitoria de Administração, com caráter de assessoria e participação permanente, sem ampliação da
constituição deste comitê.

40
41
42
43
44

6.4.Debate Institucional (Formação Continuada): proposta a inauguração do debate sobre a política
institucional de formação inicial continuada, visto que a UNIFESP passa a integrar uma rede de formação de
profissionais já em exercício e ao mesmo tempo atua na formação inicial desses mesmos profissionais na
graduação, extensão e também na pós-graduação, sem vinculação direta (orçamentária) com a indução de
programas mantidos pela Ação 20RJ.

45
46
47
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6.5.Relatório anual COMFOR: proposta a apresentação do relatório anual para a Reitora e Pró-Reitores, para
conhecimento das ações e para viabilizar meios de iniciar um debate institucional sobre política de formação
de professores da UNIFESP e as políticas de formação induzidas pelo MEC – CAPES para os mesmos fins e que
envolvem Graduação, Extensão e Pós-Graduação.

49
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7. Congresso Acadêmico 2015: proposta a organização de um colóquio para discussão dos impactos no PNE
sobre formação de professores na universidade. Deliberado: aprovado por unanimidade a participação do
COMFOR e também convidar o Professor Dilvo Ristoff (atual secretário da SeSu).

52
53

8.Planejamento RENAFOR 2015: comunicado a todos a necessidade de elaborar o planejamento 2015 assim
que a SEB – SECADI iniciarem o processo no âmbito do Ministério.

54
55
56
57

A Coordenadora Célia M. B. Giglio, deu por encerrada a reunião agradecendo a presença de todos e eu,
Bruna Franklin Calixto da Silva, redigi a presente ata.
São Paulo, 16 de março de 2015.
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