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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENAÇÃO COMFOR/SEB/SECADI/RENAFORM 

 
Data: 15/04/2015 
Horário: 08h30 
Local: Sala de reuniões da Prograd 
 

Participantes: Profª Célia M. Benedicto Giglio – Coordenadora do COMFOR, Profª Romilda Fernández 
Felisbino – Coordenadora Adjunta do COMFOR, Alberto Cebukin – Secretário Geral, Profª Raiane P. 
Assumpção, Prof. Flaminio de Oliveira Rangel, Profª Valéria Sperdutti, Profª Erica Ap. Garrutti, Prof. José 
Carlos Gomes da Silva, Prof. Sandro Luis da Silva, Profª Paula Carolei, Profª Lucilia S. Siqueira, Prof. Adalberto 
S. Souza, Profª Edna Martins. 
 
Pauta/Deliberações:  

1.Resultados das Matrículas de alunos e seleção de tutores: o Sr. Cebukin apresenta os dados dos alunos 1 

inscritos e vagas remanescentes por polo, apresentando também os dados do processo de seleção de 2 

tutores, salientando a dificuldade do preenchimento de todas a vagas, apresentado também o resultado do 3 

manifesto de interesse dos alunos em lista de espera. Deliberado: re-ofertar as vagas remanescentes para 4 

alunos. Sobre a seleção de tutores, viabilizar o remanejamento dos habilitados e em lista de espera, se existe 5 

interesse e disponibilidade de atuar em outro polo, após o resultado, será avaliada a necessidade de nova 6 

divulgação de edital para vagas remanescente de tutores presenciais. Todos os Coordenadores precisarão 7 

indicar datas, horários e respectivos locais para a realização da 2ºchamada de entrevistas que acontecerão 8 

na próxima semana. 9 

2.Formação de Tutores (AVA e formação específica): A Professora Valéria explana sobre o andamento da 10 

elaboração do conteúdo e didática para formação dos tutores, demonstrando como será o ambiente virtual 11 

e frisa a necessidade da participação efetiva da coordenação de curso, para a conclusão da elaboração do 12 

material do curso de formação de tutores, solicitando reuniões individuais com os respectivos 13 

coordenadores. Convidou previamente todos os coordenadores e suas respectivas equipes de apoio, que 14 

participem dos encontros presenciais (25/04 e 16/05) e que naveguem no ambiente virtual. Deliberado: as 15 

datas previstas para os encontros presencias serão mantidas e a palestra oferecida pela Professora Valéria, 16 

será gravada e disponibilizada no ambiente virtual dos tutores. 17 

2.Análise do contexto SEB/SECADI X FNDE: a coordenadora geral informa sobre a situação atual da LOA e 18 

sobre o pagamento de bolsas liberado pelo FNDE, que dependem de disponibilidade orçamentária, mas que 19 

no cenário atual, a estimativa é otimista sobre o andamento do processo, tornando desaconselhável o 20 

adiamento do início dos cursos. 21 

3.Início dos cursos: visando evitar danos pertinentes ao adiamento no ingresso dos cursos, foi aprovada 22 

por unanimidade que os mesmos terão o início previsto para 30/05/2015. 23 

 24 

4. Outros informes: a coordenadora comunica que o Sr. Prefeito e Secretário da Educação da Prefeitura de 25 

São Paulo, estão programando uma “aula inaugural”, caracterizada como um fato político, com os docentes 26 

do município e outros. 27 

   28 

A Coordenadora Célia M. B. Giglio, deu por encerrada a reunião agradecendo a presença de todos e eu, 29 

Bruna Franklin Calixto da Silva, redigi a presente ata. 30 

São Paulo, 15 de abril de 2015. 31 


