ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR COMFOR/UNIFESP
Data: 15/05/2015
Horário: 08h00
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 da SEAD,
Profª Maria Angelica Minhoto - Pró-Reitora de Graduação, Profª Maria Lucia Formigoni - Pró-Reitora de
Pós-Graduação, Profª Rosário G. Lugli e Profª Edna Martins – representando Claudia L. Vóvio representando a Pedagogia Licenciatura, Profª Raquel de Aguiar - Pró-Reitora de Extensão em exercício,
Profª Izabel P. Meinster – Coordenadora da UAB Unifesp, Prof. José Carlos Gomes da Silva e Profª Melvina
Afra Araújo representando a Licenciatura em Ciências Sociais , Profª Claudia Fegadolli, representando a
Prof. Raiane Patrícia Severino Assumpção, Prof. Antônio Simplicio de Almeida Neto, representando a
Licenciatura em História. Justificaram ausência os Profs. Cláudia Vóvio – Representante da Pedagogia

Licenciatura, Flaminio de Oliveira Rangel - representante da Licenciatura em Ciências e Raiane
Patrícia Severino Assumpção, representante da Proex. Ausentes: Profs. André Medina Carone Representante da Licenciatura em Filosofia e Sandro Luiz da Silva - Representante das
Licenciaturas em Letras.

A Pauta/Deliberações:
Informes:
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A reunião do COMFOR teve como pauta: Informes - Apresentação do Relatório anual de
atividades do COMFOR Unifesp para a reitoria - Prof. Angélica P. Minhoto e Celia Giglio;
Encontro do ForComfor com o MEC (SEB-SECADI-SETEC) em 2015. Pauta 1) Revisão da
constituição do COMFOR UNIFESP em conformidade com o indicado no relatório 2014 e
demandas apresentadas pela reitora. Encaminhamentos necessários; 2) Situação da execução
dos recursos da Ação 20RJ 2014 e providências necessárias para a manutenção dos cursos de
2014 com recursos de 2015 - Prof. Celia e Sr. Cebukin; 3) Apresentação do Mestrado
Profissional em rede – ProfHistória - pelo Curso de História - Prof. Antonio Simplicio de Almeida
Neto. Informes: sobre a apresentação do Relatório anual de atividades do COMFOR Unifesp em
2014 para a reitoria a Coordenadora Célia Giglio narrou a apresentação feita em encontro da
reitora com todas as pró-reitorias, informando sobre o trabalho realizado em 2014 e inícios de
2015 para a oferta dos Cursos Renafor, bem como o planejamento de cursos para 2015, cujo
orçamento previsto já constante da matriz orçamentária é de R$2.742.757,00, sendo SEB: R$
2.012.825,00 – para Custeio e SECADI: R$ 729.902,00 – para Custeio. Além da exposição de
dados e previsão para 2015, foram apresentadas as iniciativas de indução do MEC - já em curso
para a formação de professores - e também apontadas aquelas que ainda não temos, mas que
se apresentam como demandas isoladas. Sendo o Comitê Gestor Institucional responsável pela
articulação dessas ações, as questões apresentadas no encontro foram: Qual o papel
institucional do Comfor na Unifesp? Agenciador de Recursos? Aglutinador do debate relativo
às políticas (internas e externas) de Formação de Profissionais para a Educação Básica?
Considerando o contexto nacional da formação de professores e os impactos das Metas do
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PNE sobre formação de professores para o Ensino Superior (especialmente a formação em
EaD) perguntamos: qual a política institucional da Unifesp para a formação de professores da
educação básica? Qual a política da UNIFESP para essa questão? Como nos colocaremos diante
das políticas de indução dos governos? Após a apresentação à magnífica reitora mostrou sua
preocupação relativamente a nossa participação na RENAFOR 2015 em razão dos problemas
resultantes do contingenciamento do orçamento, inclusive expondo o problema advindo do
empenho da Ação 20RJ em 2014, que, segundo relata, foi inclusive objeto de censura por parte
da SeSu na pessoa de Adriana Wesca, tendo em vista a situação de limites de empenho
impostos em 2014 que deverão se repetir em 2015. Nesse momento foi sugerido que uma
solução seria desvincular o limite de empenho da Ação 20RJ do restante do orçamento da
Unifesp, pois seria esse o motivo para dificultar a execução desse recurso. Prof. Maria Angélica
relata as dificuldades da universidade relativas ao orçamento em 2014, o fim do atendimento
aos planos de trabalho que antes complementavam a defasagem orçamentária; além disso os
limites para empenho agravaram a situação em 2014 obrigando que se fizessem escolhas nem
sempre fáceis de decidir. Firmou-se um compromisso do Comfor e da reitoria em encaminhar
proposta de solução ao problema, solicitando que os limites de empenho da Ação 20RJ sejam
desvinculados do montante de recursos da universidade. A proximidade desse tema com o
segundo ponto de pauta levou ao tratamento imediato deste: Situação da execução dos
recursos da Ação 20RJ 2014 e providências necessárias para a manutenção dos cursos de
2014 com recursos de 2015: a coordenadora Célia, informou que no planejamento do COMFOR
UNIFESP para o exercício de 2014, foi disponibilizado à Universidade um recurso de R$3.452.153,24;
que em finais de 2014 encaminhou os pedidos de empenho necessários para o cumprimento do objeto
previsto em contrato firmado entre a reitoria da Unifesp e a FAP para a execução do orçamento da
Ação 20RJ, destinada a sustentar os Cursos RENAFOR entre os anos de 2015 e 16. Em meados de
08/05/2015, verificou-se uma diferença entre o empenhado em 2014 e a informação do Siafi obtida
nas telas do Simec (SisFor). As Telas copiadas do Portal da Transparência em 2014 (constantes do
relatório anual) totalizavam o empenho de custeio no valor de 2.700.000,00 em 25/11/2014. Em
verificação junto ao DGO, foi identificado que o recurso inicial não foi integralmente empenhado,
ainda que, de acordo com o despacho da magnífica reitora Profª Dra. Soraya Soubhi, no ofício
356/2014-ProGrad-Comfor, tenha sido autorizado o referido empenho. Relativamente a isso em
nenhum momento o COMFOR foi comunicado. Do histórico de empenhos e cancelamentos de
empenhos colhidos do Siafi foi levantada a seguinte cronologia: 21/10/2014 às 11:11hs realizado
empenho de R$500.000,00; 21/11/2014 realizado empenho de R$2.241.721,00; 25/11/2014 às 19:20hs
cancelamento de empenho de R$2.200.000,00; 25/11/2014 às19:33hs empenho de R$2.200.000,00;
01/12/2014 às 20:04hs cancelamento de empenho de R$2.200.000,00; 04/12/2014 às 16:28hs
Empenho de R$ 1.017.434,70, constatando-se um saldo não empenhado para cobertura do Contrato
FAP no valor de R$ 1.202.566,30. Tal fato só tornou-se conhecido da Coordenação do Comfor nesse
momento, fato que estarreceu a Coordenação Comfor e a Sead em razão de terem estado presentes e
atuantes durante todo período de tratativas para os empenhos em 2014 e que não foram comunicados
em momento algum, ressaltando também a preocupação com as possíveis dificuldades orçamentárias
que acontecerão, visto que, este recurso daria sustentação aos cursos que durarão até 18 meses e que
o recurso empenhado não é suficiente para custear as demandas básicas do COMFOR UNIFESP, entre
elas os Recursos Humanos, comprometendo a viabilização da execução das ações 2015. Lembrando
que o recurso disponibilizado vem resultando retornos para a Universidade, tais como: bens de capital,
recursos humanos para a EaD e visibilidade política e social. A Pró-Reitora Maria Angélica, explica que
este problema ocorreu devido ao impacto no planejamento orçamentário da Universidade para o
exercício de 2014, que o recurso disponibilizado ao COMFOR UNIFESP, “disputou espaço”, no
orçamento da Universidade, que o fato foi atípico e como consequência não houve uma ação efetiva da
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Administração para comunicar, não somente a Pró-Reitoria de Graduação, que acolheu o COMFOR,
mas também outras pró-reitorias que enfrentam o mesmo problema para executar seus
planejamentos. Deliberado: a ProGRAD, a pedido do Comfor, solicitará agenda para reunião dos
membrios do Comfor e Coordenadores de Cursos Renafor com a Reitora, Profª Dra. Soraya Soubhi,
tendo como pauta, obter um posicionamento sobre qual será a política adotada pela Universidade
perante esta questão, uma vez que será necessário empenhar recursos da matriz de 2015 para cobrir o
que não foi empenhado em 2014. Quanto ao Encontro do ForComfor com o MEC (SEB-SECADISETEC):a coordenadora informa resultados dos encontros previstos entre representantes dos
COMFORs e o MEC (SeSu, SEB, SECADI. Setec) organizados no ForComfor; faz a leitura de texto que
publicou no fórum de discussão do ForComfor, problematizando o manejo dos recursos da Ação 20RJ,
manifestando sua preocupação em relação as dificuldades enfrentadas no processo de planejamento.
Verificou-se que nenhuma manifestação foi registrada sobre o tema, o que nos leva a presumir que os
demais comitês estão longe desta etapa de verificação de problemas que o COMFOR/UNIFESP se
encontra. Terceiro ponto de pauta: Apresentação do Mestrado Profissional em rede –
ProfHistória - pelo Curso de História - Prof. Antonio Simplicio de Almeida Neto. O Professor

Antônio Simplicio, informa que na Congregação da EFLCH de 07/05/2015, foi aprovada a
adesão do Mestrado Profissional em Ensino de História - ProfHistòria, informando que o
mestrado será Stricto Sensu que habilitará Professores de História ao título de mestres em
História, informou também que trata-se de um mestrado em rede, sediado pela UFRJ; a ideia
inicial será ofertar 15 vagas, para professores das Redes Públicas, por isso, a necessidade de
apresenta-lo à este comitê, por tratar-se de um curso de formação continuada. O Comfor
aprovou a proposta e agradeceu ao Curso de História a submissão feita. Tendo em vista o
adiantado da hora o ponto de pauta refente à revisão da nova constituição do Comfor, foi
adiado para o próximo encontro ordinário. 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, 15 de abril de 2015.
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