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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COORDENADORES COMFOR/UNIFESP 

Data: 18/08/2015 
Horário: 13h00 
Local: Sala de reuniões da Prograd 
 
 
Participantes: Profª Célia M. Benedicto Giglio – Coordenadora do COMFOR, Profª Maria Angelica Minhoto - 
Pró-Reitora de Graduação, Alberto Cebukin – Secretário da SEAD, Prof. José Carlos Gomes da Silva – 
Representante da Licenciatura em Ciências Sociais e Coord. RENAFORM, Prof. Antônio Simplicio de Almeida 
Neto – Representante da Licenciatura em História e Coord. REANFORM, Profª. Claudia Lemos Vóvio – 
Representante da Licenciatura em Pedagogia, Prof. Flaminio de Oliveira Rangel – Representante das 
Licenciaturas em Ciências, Prof. Ivaldo Silva – Representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Profª Izabel 
P. Meister – Representante da UAB, Profª Raquel de Aguiar Furuie – Representando a Profª Raiane Patricia 
S. Assumpção – Representa da Proex, Profª Isabel Cristina Kowal Olm Cunha – Pró-Reitora de Administração, 
Srª Marilda Yassuko Umeda Guerra e Srª Nanci Andrade Santana – Representantes do Departamento da 
Gestão Orçamentária.  
Justificaram ausência: Prof. André Medina Carone, Profª Maria Angélica Pedra Minhoto, Profª Romilda 
Férnandez Felisbino, Prof. Sandro Luiz da Silva e Srª Isabel Marian Hartmann de Quadros. 
 
A Pauta/Deliberações:  

Pauta: A) Resultado do encontro do ForComfor em Brasília dias 10 e 11 de agosto: Profa.  Dra. Célia 1 

Benedicto relata que em 10/08 (primeiro dia) houve a abertura de boas-vindas que contou com a presença 2 

de apenas 47 coordenadores COMFOR, das 95 existentes e que também estiveram presentes os 3 

representantes da SEB, SECADI e SESU; após a abertura um balanço da situação RENAFOR nas Universidades, 4 

especialmente sobre as questões relacionadas ao orçamento de 2015 e as bolsas dos cursos; a eleição de 5 

uma presidência pro tempore para o ForComfor, conduzida pela Profª. Edna Scremin Dias da UFMS. No 6 

segundo dia (11/09), estiveram presentes os representantes: Laura de Almeida Braga Rossi - SEB - Diretoria 7 

de Desenvolvimento Profissional; Mirna França da Silva de Araújo – Coordenação de Formação Continuada 8 

de professores SEB; Coordenação-Geral de Redes Públicas - Coordenadora-Geral: Evilen Campos (Formação 9 

não docente); SECADI - Assessor da SECADI: Arlindo Cavalcanti Queiroz, Rosimeri Rocha – Equipe de formação 10 

SECADI SGB, Rosilene - Equipe de formação SECADI (avaliação in loco Curso Educafro;  SESU – Diretoria de 11 

Políticas e Programas de Graduação - Diretor Dilvo Ilvo Ristoff. A SEB apresenta três critérios que foram 12 

utilizados para tratar o orçamento de 2015: 1) considerando o momento de restrição orçamentária, 13 

destacando que a prioridade foi a garantia da continuidade dos cursos em andamento, entendidos 14 

como aqueles aos quais já haviam sido pagos pelo menos uma bolsa; 2) Planejamento 2015 (caso o 15 

orçamento permita o planejamento), o que já foi homologado, será priorizado, porém haverá um 16 

bloqueio e não abertura do orçamento para o planejamento 2015 que ficam postergados para 2016 se 17 

houver recursos; 3) Prioridade da SEB é o PNAIC com desenvolvimento de nova etapa reduzida (PNEM 18 

paralisado). A SECADI – Levanta a estrutura engenhosa da formação no MEC, mas destaca que ela é 19 

burocrática e precisa melhorar (sobreposição de fluxos operacionais). A Ação 20RJ dissociou, na 20 

execução, o fluxo de recursos, com ritmos de execução diferentes: execução direta no MEC e nas 21 

universidades. A experiência demonstrou a determinação de mudanças contínuas de calendário 22 

(Cursos de 2013 que ainda não ocorreram). O orçamento anual, desse modo, acaba não sendo 23 

cumprido e é executado com atraso. Quanto ao bloqueio da Ação 20RJ para a complementação de 24 

orçamento dos cursos de 2014, foi informado que a SECADI ainda não indicou a liberação porque 25 

ainda busca mais recursos. Os critérios são semelhantes aos da SEB com bloqueio do que não havia 26 

iniciado. As prioridades da SECADI em 2015 são PROLIND, PROCAMPO, Escolas Agrícolas com 27 



 

Rua Sena Madureira, 1500 - 4º andar - Vila Clementino - São Paulo - SP - CEP 04021-001 

Tel. (11) 3385-4210 

e-mail: secretaria.comfor@unifesp.br 
  

Pedagogia da Alternância, Escola da Terra e saberes Indígenas. O previsto para 2015 será 28 

reprogramado para 2016. A SESU por sua vez,  com as metas 20, 12, 15 do PNE e dos impactos no Ensino 29 

Superior, apresenta resultados de estudo refeito com o INEP sobre a demanda por formação inicial de 30 

professores da EB. O estudo atual demonstra dados dos professores em atividade no país, demonstrando 31 

exemplos e explicando o objetivo de avaliar a falta atual de professores formados e comparam com a 32 

demanda próxima, resultante das aposentadorias projetadas a partir da idade dos professores em exercício 33 

(o que amplia a demanda de formação de professores). 34 

 B) Orçamento 2015 para os Cursos; Contrato FAP e recursos existentes até 2016: A Profa. Célia 35 

relembra aos presentes sobre a situação orçamentária do projeto, já relatada nas reuniões de 15/05 36 

(o valor previsto já constante da matriz orçamentária era de R$2.742.757,00, sendo SEB: R$ 2.012.825,00 – 37 

para Custeio e SECADI: R$ 729.902,00 – para Custeio, porém em Maio, verificando junto ao DGO, constatou-38 

se um saldo não empenhado de R$ 1.202.566,30), considerando o planejamento de desembolso do COMFOR 39 

UNIFESP para o exercício de 2014, foi disponibilizado à Universidade um recurso de R$3.452.153,24, que em 40 

finais de 2014 encaminhou os pedidos de empenho necessários para o cumprimento do objeto previsto em 41 

contrato firmado entre a reitoria da UNIFESP e a FAP para a execução do orçamento da Ação 20RJ. A 42 

Professora informa também que foram pagas 6 parcelas do cronograma de desembolsos para a FAP e convida 43 

as Sras. Marilda Yassuko e Nanci Santana do DGO, para explicar a todos e a Sra. Marilda explica de maneira 44 

sucinta que este recurso até 2015 vinha de forma que competia espaço com o orçamento da Universidade, 45 

informou também que para 2016 o recurso da Ação 20RJ virá descentralizado (caso ocorra), evitando 46 

problemas provenientes do limite orçamentário da instituição. A Pró-Reitora de Administração é enfática a 47 

falta de otimismo que provém do contingenciamento atual e provavelmente 2016 terá problemas financeiros 48 

iguais ou piores que em 2015, ainda assim, pede desculpas em nome da antiga gestão da PróADM, que não 49 

informou este comitê sobre o empenho parcial do orçamento, gerando este desconforto devido à falta de 50 

comunicação e que se comprometeu em mantê-los avisados de qualquer ação contrária ao planejamento. A 51 

Profª Maria Angélica,  Pró-Reitora de Graduação, reforça quais são os objetivos do projeto no sentido de 52 

formar e qualificar professores, além dos diversos projetos de formação de professores já praticados pela 53 

UNIFESP (PIBID, LIFE’s, Pró-docência) e da importância e do compromisso que isso exige, tendo em vista da 54 

necessidade de qualificar estes docentes, ressalta que por deliberação da Magnífica Reitora Profa. Dra. 55 

Soraya Soubhi, o COMFOR foi aderido também; lamenta dificuldades que o projeto enfrenta devido à falta 56 

de verba e enfatiza a necessidade de rever e equacionar os recursos de 2014.  A Coordenadora Profa. Dra. 57 

Célia retomou a palavra e informou que existe um saldo complementar ao recurso de 2014, no valor de R$ 58 

204.910,40 e aguarda a liberação para solicitação do empenho, porém considerando que o valor empenhado 59 

é suficiente apenas para custear a Rubrica CLT (Equipe de Apoio: Web Designers, Designers Instrucionais, 60 

Secretaria, Técnicos de Informática e Técnico de Áudio e Vídeo) e que na reunião de 17/08 foi deliberado 61 

pelos coordenadores de cursos, que a prioridade seria manter a Equipe de Apoio. O Prof. Ivaldo propõe uma 62 

análise do contrato 126/2014 firmado com a FAP, para avaliar possíveis revisões que viabilizam a continuação 63 

da prestação de serviços até o término do contrato (Julho de 2017). Deliberado: Bruna enviará aos presentes 64 

a cópia do contrato 126/2014. 65 

C) Prioridades deliberadas em reunião de 17/08 com os coordenadores de cursos RENAFOR e 66 

outras Providências: a Coordenadora informa novamente que na reunião do dia anterior os 67 

coordenadores deliberaram que a prioridade é a manutenção da equipe de apoio, contratada pela 68 

FAP, para a execução dos 08 cursos e que o custo aproximado é R$1.500.000,00 (valor equivalente 69 

ao recurso empenhado) e todos os coordenadores farão respectivamente até 31/08 do presente ano, 70 

uma revisão do planejamento (levantamento de demandas imprescindíveis); também solicitaram que o 71 

Comitê Gestor busque recursos adicionais  no orçamento da Universidade para atendimento a demandas 72 

essenciais de manutenção dos cursos e a garantia da liberação do financeiro para os desembolsos previstos 73 

no contrato 126/2014, firmado com a FAP. O Prof. José Carlos, representante da Licenciatura em Ciências 74 

Sociais e também coordenador de curso RENAFOR, relata que no evento de 30/06/2015, destinado a 75 

inauguração oficial dos cursos COMFOR ofertados pela UNIFESP e UFABC, realizado pela Prefeitura de São 76 
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Paulo no Theatro Municipal e marcado pela acolhida e parceria que os Srs. Prefeito Fernando Haddad e o 77 

Secretário da Educação Gabriel Chalita,  enfatizaram existir, inclusive esta é articuladora na escolha de alguns 78 

Polos UAB escolhidos para ofertar os cursos e por isso propôs uma contrapartida da mesma, considerando o 79 

atual cenário econômico.  Deliberado: Sistematizar as demandas que serão enviadas pelos coordenadores e 80 

avaliar o que de fato será imprescindível para a finalização dos cursos; avaliar e revisar o contrato 126/2014 81 

firmado com a FAP e tentar buscar recursos com Prefeitura de São Paulo. 82 

d) Deliberação sobre a nova composição do Comitê: a coordenadora informa a proposta de revisão 83 

da constituição do Comitê Gestor COMFOR/UNIFESP e recomendações da magnífica Reitora, que 84 

consiste na indicação de um suplente para cada licenciatura; a inclusão de representante da Pró-85 

Reitoria de Administração e também a formalização da inserção da SEAD; tendo em vista que a UAB 86 

possui dois representantes, foi proposto a retirada de uma representação e indicação de um 87 

suplente; retirada da representação das Câmaras de Extensão dos Campi UNIFESP. Nesta nova 88 

proposta o Comitê contará com 16 representantes, um Coordenador Geral e um Coordenador 89 

Adjunto (indicados pela Reitoria). Deliberado: aprovado por unanimidade a alteração e que todos 90 

os representantes enviarão em 30 dias (18/08/2015) a indicação de seus respectivos suplentes. 91 

Informes: a Coordenadora informa aos presentes que em Outubro (provavelmente em 31/10 às 92 

09hs) o COMFOR em parceria com Pró-Docência promoverá um Colóquio para discutir a Formação 93 

de Professores e que já estão confirmadas as presenças das Professoras Lisete Gomes Erelaro e 94 

Helena Costa de Freitas, porém as agendas ainda estão sendo ajustadas e que em breve enviará o 95 

convite oficial. 96 

 97 

A Coordenadora Célia M. B. Giglio, deu por encerrada a reunião agradecendo a presença de todos 98 

e eu, Bruna Franklin Calixto da Silva, redigi a presente ata. 99 

São Paulo, 18 de agosto de 2015. 100 


