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RELATÓRIO ANUAL DA COORDENAÇÃO GERAL DO COMFOR UNIFESP

INTRODUÇÃO

O Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da
Educação Básica – COMFOR UNIFESP – é uma instância concebida para articular e viabilizar
parte da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica
(PONAFOR - Decreto 6.755, de 29 de janeiro de 2009). O COMFOR foi criado pela Portaria
Ministerial nº 1.105 de 8 de novembro de 2013, D.O.U. de 11/11/2013, seção I, pg. 26, que institui
o Comitê Gestor da Política Nacional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da
Educação Básica, define suas diretrizes gerais e prevê a criação de Comitê Gestor Institucional
de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica nas Instituições de
Educação Superior e nas Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica.

Art. 6º - O Comitê Gestor da Política Nacional de Formação Inicial e Continuada de
Profissionais da Educação Básica fará interlocução com as Instituições de Educação
Superior (IES), públicas e comunitárias sem fins lucrativos, e com as Instituições Federais de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica que receberem apoio financeiro do Ministério da
Educação (MEC), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
§ 1º - A interlocução de que trata o caput dar-se-á por intermédio de Comitê Gestor
Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica, a ser
instituído no âmbito da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação ou equivalente de cada
Instituição de Educação Superior ou Instituição Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica.
§ 2º - O Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da
Educação Básica é responsável, no âmbito da Instituição, por assegurar a indução, a
articulação, a coordenação e a organização de programas e ações de formação inicial e
continuada de profissionais da educação básica, pela gestão de recursos recebidos por
meio do apoio financeiro previsto no caput, bem como pelo desenvolvimento de projetos
de pesquisa e de desenvolvimento de metodologias de ensino na área de formação inicial
e continuada de professores de educação básica.
§ 3º - Caberá ainda ao Comitê Gestor Institucional analisar os dados e informações
gerenciais referentes à implantação e ao desenvolvimento dos programas e ações de
formação inicial e continuada no âmbito da Instituição, bem como coordenar o
monitoramento desses dados e o seu fornecimento ao MEC por meio de sistema
informatizado.
§ 4º - Deverá ser assegurada no Comitê Gestor Institucional a participação de representantes
das Licenciaturas, das Pró-Reitorias de Ensino de Graduação, de Pós-graduação, de
Extensão ou equivalente, de representantes dos cursos de formação continuada e de Centros
de Formação de Professores, do Coordenador do PARFOR Presencial e do Coordenador da
Universidade Aberta do Brasil (UAB), quando houver.
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§ 5º - O Comitê Gestor Institucional terá um coordenador geral, indicado pelo reitor da Instituição
e avalizado pelos membros do respectivo comitê, que terá o papel de articular todos os
programas de formação inicial e os de formação continuada financiados pelo MEC, FNDE e
CAPES, em desenvolvimento na instituição, bem como o de desenvolver projetos de pesquisa e
de desenvolvimento de metodologias de ensino na área de formação inicial e continuada de
professores de educação básica.
§ 6º - O Comitê Gestor Institucional deverá articular-se com os órgãos de planejamento,
orçamento e financeiro da Instituição para planejar e acompanhar a execução dos gastos
relativos aos programas de fomento à formação. (...)

A Resolução CONAFOR Nº 1 do Gestor da Política Nacional de Formação Inicial e
Continuada de Profissionais da Educação Básica de 17 de agosto de 2011, publicada no DOU de
20 de setembro de 2011, Seção 1, pg. 181, apresenta o trecho acima, regulando e instituindo os
Comitês Institucionais.
Em 2009 o Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, DOU de 30 de janeiro de 2009,
instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica,
definindo princípios, objetivos e uma arquitetura de organização colaborativa a partir da criação
de Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente, em regime de colaboração
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (Art. 4º).
O Comitê Gestor Institucional – COMFOR - tem ainda a função de facilitar o diálogo entre
o MEC e o Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente (FEPAD - SP). O Fórum
tem função política muito importante na definição de Planos Estratégicos do Estado e quais
Universidades receberão recursos do MEC para a oferta de cursos de formação. Na UNIFESP o
COMFOR foi instituído pela Portaria Nº 2.649, de 21 de agosto de 2013, e sua constituição
designada pela Portaria Nº 3.330, de 18 de outubro de 2013.
Em resumo, o COMFOR é uma instância destinada a compor uma rede nacional que
existe para viabilizar a Política Nacional de Formação de Profissionais do magistério público; os
recursos do MEC, FNDE e Capes, destinados a essa finalidade nas IPES, ficam vinculados à
gestão institucional do COMFOR. A UNIFESP, a partir da constituição do Comitê Gestor
Institucional, passou a fazer parte da Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais
do Magistério da Educação Básica Pública - RENAFOR (Portaria Ministerial Nº 1.328, de 23 de
Setembro de 2011) e gerencia atualmente recursos destinados aos Cursos dessa Rede.
A Ação 20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores,
Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica – é uma rubrica de Custeio
presente no orçamento das IFES que atuam na execução da Política Nacional de Formação de
Profissionais do Magistério da Educação Básica (PONAFOR - Decreto 6.755, de 29 de janeiro de
2009).
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Seu objetivo é fomentar a oferta de capacitação e formação inicial e continuada, à
distância, semipresencial e presencial, de professores, profissionais, funcionários e gestores da
educação básica pública, inclusive na implementação da política de educação especial na
perspectiva da educação inclusiva, bem como contribuir para o desenvolvimento de estudos e
pesquisas voltados para a melhoria da formação de professores.
Podemos descrever essa rubrica como suporte financeiro da consolidação da
PONAFOR, constituindo-se em recurso orçamentário que se pretende tornar permanente nas
IFES para garantir formas de concretização da política por meio do incentivo e promoção da
formação inicial e continuada de professores, profissionais e gestores da educação básica
pública, desenvolvimento de capacitações, estudos, projetos, avaliações, implementações de
políticas e programas demandados pela educação básica, por meio de apoio técnico, pedagógico
e financeiro, inclusive ao Sistema Universidade Aberta do Brasil-UAB considerando o currículo da
educação básica e programas específicos para a população indígena, do campo e quilombola, a
formação para a docência intercultural, o ensino da história e cultura indígena, afro-brasileira,
africana. O atendimento educacional especializado, as relações étnicorraciais, de gênero,
diversidade sexual e direitos da criança e do adolescente dentre outras.
Esse relatório registra o conjunto das Ações do COMFOR UNIFESP em 2014 e apresenta
os resultados obtidos até dezembro, além de apresentar o Planejamento da RENAFORM para
2015.
Organizado em 5 itens ele registra: 1) Constituição, funcionamento e missão do COMFOR
UNIFESP; 2) Relato descritivos das ações mensais da Coordenação; 3) Articulação SEADCOMFOR-UAB na execução de ações da RENAFORM e Resultados obtidos até dezembro de
2014; 4) Gestão financeira da Ação 20RJ na UNIFESP em 2014; 5) Perspectivas para 2015.
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1. Constituição, funcionamento e missão do COMFOR UNIFESP

O COMFOR UNIFESP foi instituído em agosto de 2013 pela Portaria nº 2649, de 21 de
agosto de 2013, D.O.U.02/09/2013, Seção2, pg 61. A presença de recursos da Ação 20RJ na
matriz orçamentária de 2013 foi o motivo inicial que mobilizou a universidade a tomar contato
com esta política nacional. Nossa magnífica
reitora, inteirada da relevância e da importância
social

da

participação

da

universidade

na

formação de professores da Educação Básica,
criou o Comitê Gestor da UNIFESP e liderou o
início efetivo dessa política em São Paulo,
representando os reitores das IFES no Estado em
evento de abertura de polos da UAB no Município
de São Paulo no início de 2014. Para a
constituição do COMFOR foram convidados os
coordenadores de cursos de Licenciatura, a UAB
e representantes das Pró-Reitorias de Graduação,
Extensão e Pós-Graduação que, em reunião
convocada para esse fim, definiu a composição
do COMFOR UNIFESP, gerando o que foi
definido no Art. 3º da Portaria 2.649. Indicados os
representantes

de

cada

Licenciatura,

Pró-

Reitorias e UAB, foi publicada a Portaria 3.330 de
18 de outubro de 2013 D.O.U. 01/11/2013, Seção
2, pg38.
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Nesse primeiro ano de funcionamento do COMFOR UNIFESP não contamos com a
representação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e também não com a representação das Câmaras
de Extensão dos campi; a vivência de gestão das ações desenvolvidas em 2014 indica necessidade
de adequação da composição do nosso Comitê, agregando a Secretaria de Educação à Distância SEAD - pela importância estratégica que ela representa para viabilizar as ações da universidade que
envolvem a EaD na formação inicial e continuada de profissionais da Educação Básica. Evidência
dessa necessidade é a expertise que vem sendo partilhada tanto com a Coordenação do COMFOR
quanto com os Coordenadores de Cursos RENAFOR para a gestão pedagógica e administrativa dos
cursos. Verificou-se ainda, durante o ano de 2014, o interesse da Pró-Reitoria de Administração em
acompanhar as ações do COMFOR tendo em vista que a ProAdm é a ordenadora desses recursos e
responsável pela execução orçamentária da Ação 20RJ.
A experiência de funcionamento do COMFOR em 2014, restrita à formação continuada
induzida pela SEB e SECADI, aponta também a necessidade de melhor entendimento de suas
atribuições e a ampliação do debate institucional sobre a formação inicial e continuada de
professores na instituição, uma vez que a UNIFESP passa a integrar uma rede de formação de
profissionais já em exercício e ao mesmo tempo, na graduação, na extensão e na pós-graduação,
atua na formação desses mesmos profissionais em programas e iniciativas próprias, sem vinculação
direta (orçamentária) com a indução de programas mantidos pela Ação 20RJ.

1.1 Políticas Nacionais de indução da formação de quadros para a Educação Básica e
participação da UNIFESP em 2014

Em atendimento aos Arts. 61 e 67 da LDB, a indução da formação de quadros para a
Educação Básica nos âmbitos da graduação, da extensão e da pós-graduação se concretiza por
meio das políticas emanadas da Capes DED/DEB e do MEC/SEB-SECADI.

Art. 61 Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela
estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos,
são: (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009)
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação
infantil e nos ensinos fundamental e médio; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009)
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação
em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem
como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; (Redação dada pela Lei nº
12.014, de 2009)
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior
em área pedagógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)
Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às
especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes
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etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: (Incluído pela Lei nº
12.014, de 2009)
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos
fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; (Incluído pela Lei nº
12.014, de 2009)
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e
capacitação em serviço; (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)
III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de
ensino e em outras atividades. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da
educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira
do magistério público:
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento
periódico remunerado para esse fim;
III - piso salarial profissional;
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do
desempenho;
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de
trabalho;
VI - condições adequadas de trabalho.
o
§ 1 A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer
outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de
ensino.(Renumerado pela Lei nº 11.301, de 2006)
o
o
§ 2 Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8 do art. 201 da
Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores
e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas
em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas,
além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e
assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006)
o
§ 3 A União prestará assistência técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos
profissionais da educação. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

A Capes DEB atua em bases educacionais articuladas: O conjunto dos programas insere-se em
uma matriz educacional que articula três vertentes: formação de qualidade; integração entre pósgraduação, formação de professores e escola básica; e produção de conhecimento. Na base de cada
ação da DEB está o compromisso da CAPES de valorizar o magistério da educação básica.Os
programas mantêm um eixo comum que é a formação de qualidade, em um processo intencional,
articulado e capaz de se retroalimentar, gerando um movimento progressivo de aperfeiçoamento da
formação docente.
Considerando a indução da Capes para a formação de professores da educação básica
pública, temos na instituição já em funcionamento:
Voltados à Graduação (Formação Inicial de Professores) e Pesquisa (Pós-Graduação)
PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Diadema e Guarulhos)
PRODOCENCIA – Programa de Consolidação das Licenciaturas (Diadema e Guarulhos)
OBEDUC – Observatório da Educação (Guarulhos) – Tem o objetivo de fomentar estudos e pesquisas em
educação, que utilizem a infra-estrutura disponível das Instituições de Educação Superior – IES e as bases
de dados existentes no INEP. Visa a articulação entre pós-graduação, licenciaturas e escolas de educação
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básica e o estimulo a produção acadêmica e a formação de recursos pós-graduados, em nível de
mestrado e doutorado.
LIFE – Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores (Diadema e
Guarulhos)
Programa Novos Talentos (Extensão) (Guarulhos)

Voltados à Pós-Graduação (Formação Continuada de Professores)
PROFMAT - Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - Sociedade Brasileira de
Matemática (SBM) (São José dos Campos)

Considerando a indução da Capes para a formação de professores da educação básica pública
que ainda não temos na UNIFESP:
Voltados à Graduação (Formação Inicial de Professores)
PARFOR – Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, presencial e à
distância, que envolve a oferta de: I. Licenciatura – para docentes ou tradutores intérpretes de
Libras em exercício na rede pública da educação básica que não tenham formação superior ou que
mesmo tendo essa formação se disponham a realizar curso de licenciatura na etapa/disciplina em que
atua em sala de aula; II. Segunda licenciatura – para professores licenciados que estejam em
exercício há pelo menos três anos na rede pública de educação básica e que atuem em área distinta
da sua formação inicial, ou para profissionais licenciados que atuam como tradutor intérprete de
Libras na rede pública de Educação Básica; e III. Formação pedagógica – para docentes ou
tradutores intérpretes de Libras graduados não licenciados que se encontram no exercício da
docência na rede pública da educação básica. A oferta de cursos de Graduação no Parfor é
negociada no Fórum Paulista (FEPAD SP) e uma vez aprovada passam a fazer parte da Plataforma
Freire.

Voltados à Pós- Graduação (Formação Continuada de Professores)
Mestrados profissionais em rede (à distância pela UAB), induzidos pela Capes DED:
Programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física — MNPEF (ProFis) Sociedade
Brasileira de Física (SBF); Programa de Mestrado Profissional em Letras (Profletras) (UFRN);
Mestrado Profissional em História (ProfHistória) (UERJ); Programa de Mestrado Profissional em
Artes, com área de concentração em Ensino de Artes (UDESC).
Considerando a indução do MEC-SEB-SECADI a formação continuada de professores da
educação básica pública, temos na instituição já em funcionamento a RENAFORM e sobre ela
este relatório discorrerá amplamente na sequencia.
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Como vimos espera-se que esse conjunto de programas e ações seja articulado
internamente à instituição pelo COMFOR, conforme Art. 6º do Decreto 6.755, de 29 de janeiro de
2009, e indica a necessidade de apreciação das ações pelo COMFOR para garantir: coerência
interna na política institucional de formação de profissionais para a Educação Básica em todos os
níveis (graduação, extensão ou pós-graduação) e sinergia entre essas iniciativas na UNIFESP, no
sentido de possibilitar o uso partilhado de recursos, alinhamento institucional quanto às concepções
e práticas que informam essas iniciativas em seu conjunto e um balanço dos impactos que nossa
adesão aos vários programas e ações produz na instituição.
É do interesse da UNIFESP avaliar esses impactos, tanto no que se refere aos retornos
positivos que essas experiências podem trazer, quanto àqueles decorrentes do envolvimento de um
grupo restrito de docentes (majoritariamente aqueles que atuam nas licenciaturas). A ampliação de
ações em EaD demandam também - além da ampliação e atualização dos suportes tecnológicos -,
estudos, discussão institucional, e qualificação dos nossos quadros docentes para atuarem em
ambientes virtuais de aprendizagem.
Tendo em vista demandas internas e externas, consideramos urgente o debate interno no sentido
de produzirmos diretrizes mínimas para a formação de professores na instituição que possam balizar as
decisões, o planejamento, o acompanhamento e a avaliação institucional, que não se restringe ao como
atendemos as demandas de indução, mas extrapolam esse limite nos interrogando sobre qual a política
de formação de professores que a UNIFESP em seu conjunto realiza, qual é o projeto de política
institucional que deve nortear nossas ações e adesões no que tange a formação de professores para a
Educação Básica tanto no contexto interno à universidade quanto a nossa participação institucional no
contexto das políticas nacionais.
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2. Relato descritivo das ações da Coordenação Geral em 2014

Janeiro e Fevereiro Ações desenvolvidas
Preparamos a apresentação de novos Cursos com a Matriz de 2014 ao COMFOR UNIFESP, em
conformidade com a indicação de demandas apresentadas pela SEB e SECADI, e com os
recursos humanos disponíveis na universidade. Para isso foram realizados encontros de
trabalho com áreas da universidade para a produção de diagnóstico dos apoios necessários
ao trabalho de indução, articulação, coordenação e organização das ações de formação
continuada de profissionais da educação básica a serem implementadas pelo COMFOR
UNIFESP em 2014, e para atendimento adequado às ações em curso, envolvendo tratativas com
a Pró-Reitoria de Extensão (trâmites internos de aprovação de cursos de extensão); UAB (partilha
de expertise em educação à distância, estrutura de polos UAB e outros); SEAD (diagnóstico do
suporte técnico e tecnológico para viabilização de cursos à distância em escala, envolvendo o
âmbito de atuação da SEAD e gerenciamento das ações EAD vinculadas à Ação 20RJ na
UNIFESP);

Procuradoria UNIFESP (trâmites e prazos internos para aprovação de editais e

outros); setores da Pró-Reitoria de Administração (informações e fluxos de demandas
financeiras em geral, aspectos relativos a procedimentos de licitações e compras); FAP
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo – ( informações e compromissos
relativos a apoiar demandas do COMFOR relativamente a contratação de pessoal de apoio para
viabilizar a execução dos Cursos previstos na Ação 20RJ).
Realizadas reuniões em janeiro e fevereiro de 2014 com membros do COMFOR UNIFESP
para organização da logística de divulgação aos docentes de áreas correlatas às dos
cursos demandados pela SEB e SECADI na 2ª Reunião Técnica. Tendo em vista os
prazos para a organização de equipes e o ineditismo dessa oferta na instituição, a
Coordenação Geral do COMFOR induziu os membros representantes das licenciaturas com
aderência aos cursos propostos a assumirem as coordenações de curso temporariamente
para viabilizar a oferta. A estratégia resultou no encaminhamento de nove cursos.
Realizada assessoria aos coordenadores de Curso para a organização inicial da oferta
com atuação importante da Coordenadora Adjunta do COMFOR que partilhou sua experiência
de oferta do Curso de Educação Ambiental com os demais coordenadores.
Iniciado planejamento técnico e orçamentário das necessidades manutenção das atividades
do Comitê Gestor Institucional.
Encaminhados os pagamentos dos bolsistas do Curso de formação continuada..
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Março: Ações desenvolvidas
Realizados novos encontros de trabalho com áreas da universidade para a continuidade dos apoios
necessários ao trabalho de indução, articulação, coordenação e organização das ações de formação
continuada de profissionais da educação básica a serem implementadas. Realizado encontro com a PróReitora de Graduação para balanço das ações do COMFOR e para partilhar intenção de nos
apropriarmos da experiência do COMFOR nas formações, adaptando módulos dos cursos para oferta
interna aos licenciandos da UNIFESP como formação complementar ao longo dos cursos de licenciatura
na modalidade EaD. Enviamos memorando à ProAdm solicitando conversa de 20% dos recursos da
Ação 20RJ para Capital, afim de atender a demandas de aquisição de equipamentos para atendimento
ao ajuste da tecnologia disponível para o atendimento às ações da RENAFOR em 2014 e 2015
(Memorando Prograd-COMFOR 072 de 20 de março). Continuidade de realização de assessoria aos
coordenadores de Curso para a organização dos Projetos de Curso pela Coordenadora Adjunta do
COMFOR, Professora Romilda Fernandez, que partilha sua experiência de oferta do Curso de Educação
Ambiental com os demais coordenadores.
Em curso planejamento técnico e orçamentário das necessidades manutenção das atividades do
Comitê Gestor Institucional. Encaminhada solicitação de conversão de recursos da Ação 20RJ de
Custeio para Capital.
Encaminhados os pagamentos dos bolsistas do Curso de formação continuada.
Realizada reunião do COMFOR UNIFESP e Coordenações de Curso para acompanhamento e
assessoria aos projetos de Curso com especial atenção aos orçamentos que deverão ser
enviados para inserção de dados no SISFOR
Tentativas de entrada no SISFOR para atendimento ao novo cronograma SEB/SECADI, porém,
sem êxito até o momento e acompanhamento das mensagens oficiais e do Fórum de COMFORs.
Abril: Ações desenvolvidas

Finalizando dados do SisFor com novos Cursos da Matriz de 2014, em conformidade com a indicação de
demandas apresentadas pela SEB e SECADI na 2ª Reunião Técnica dos COMFORs. Esse trabalho foi
dificultado pelo funcionamento e operacionalização de comandos do sistema. O planejamento realizado
com todas as instâncias internas da universidade não puderam ser levados a efeito tendo em vista as
restrições que aparecem ao alimentar o SisFor, impondo retrabalho constante e impedindo ainda nossa
finalização. Estávamos nesse mês na fase em que solicitávamos reabertura do sistema para correções,
no entanto, não conseguimos realizar as correções por impedimento do próprio sistema ao informar não
haver recurso disponível quando ele existia. Desse modo o Plano de Trabalho da UNIFESP no SISFOR
continuava em curso apesar de ter sido finalizado em 04/04/2014 numa primeira vez. As maiores
dificuldades deveram-se às mudanças de catálogo promovidas após o trabalho de planejamento pelos
docentes e aos cursos que apareceram no SisFor como sendo presenciais, quando foram planejados no
formato semi-presencial. Conseguimos acessar o SisFor apenas após reunião dos COMFORs -em
Fortaleza - ao tratar do problema diretamente com a gestora do SisFor.

Registros dos cursos no SisFor (retrabalho)
Em curso planejamento técnico e orçamentário das necessidades manutenção das atividades do
Comitê Gestor Institucional.
Encaminhados os pagamentos dos bolsistas do Curso de formação continuada em andamento,
de acordo com cronograma mensal estabelecido, no SGB e por meio do ofício endereçado à
SECADI ProGrad – COMFOR – nº 67/2014 de 28 de abril de 2014.
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Encontros com representante da Prefeitura Municipal de São Paulo sobre cursos de Direitos
Humanos e Gênero e Diversidade, além dos demais previstos para São Paulo; tratativas com
representante da SEE de SP sobre o Pacto do Ensino Médio.
Realizada reunião do COMFOR UNIFESP e Coordenações de Curso para revisão das
dificuldades apresentadas pelo SisFor e assessoria aos projetos de Curso (revisão do número de
vagas a oferecer, com especial atenção aos orçamentos que deverão ser enviados para inserção
de dados no SISFOR com limitantes antes inexistentes que comprometer a equipe de apoio.
Participação em reunião do Fórum dos COMFORs em final de março e da 1ª Reunião Técnica do
Pacto do Ensino Médio dias 24 e 25/04 em Brasília.
Maio: Ações desenvolvidas
Estávamos finalizando pela segunda vez dados do Planejamento no SisFor com Cursos da Matriz
de 2014, em conformidade com a indicação de demandas apresentadas pela SEB e SECADI na
2ª Reunião Técnica dos COMFORs. Esse trabalho ainda apresentou dificuldades de
operacionalização quando seguimos orientação de “correção” do planejamento quanto a cursos
que não correspondiam aos que aparecem na proposta SEB/SECADI. Solicitamos a reabertura
do SisFor e ao corrigir a localização desses cursos como sendo proposta da IES não
conseguimos conferir recursos a eles com informação de “não há mais recursos nessa
secretaria”. Desse modo retornamos as informações para os lugares em que estavam antes e
mais uma vez finalizamos o planejamento. Mais uma vez o planejamento realizado com todas as
instâncias internas da universidade não puderam ser levados a efeito tendo em vista as restrições
que aparecem ao alimentar o SisFor, impondo retrabalho e preocupações institucionais quanto
aos acordos feitos com os parceiros do Estado e Municípios, especialmente o município de São
Paulo. Estamos na fase em que os coordenadores estão inserindo dados de seus cursos com
algumas dificuldades também. O prazo prorrogado para 28/05 foi importante para assessorar os
coordenadores. As maiores dificuldades deveram-se às mudanças de catálogo promovidas após
o trabalho de planejamento pelos docentes e aos cursos que apareceram no SisFor como sendo
presenciais, quando foram planejados no formato semi-presencial. O Curso anteriormente
apresentado: Aperfeiçoamento em Currículo, planejamento e organização do trabalho pedagógico
na Educação Infantil (Matriz 2014) com 300 vagas não foi mantido pela Coordenação tendo em
vista o impacto da reunião técnica da SEB que limitou – segundo entendimento da Coordenadora
- a oferta de cursos à modalidade presencial. Finalizado o período de matrículas do Curso de
Aperfeiçoamento em Educação Ambiental 2013/2014 (Matriz 2013 e complemento 2014) com
1800 vagas ofertadas, recebeu por volta de 750 matrículas. Junto da Coordenação do Curso
avaliamos o fato uma vez que os inscritos inicialmente superavam o número de vagas. O sistema
utilizado pela PROEX foi identificado como ponto frágil nesse processo, acrescido da identificação
de desistência de parte dos interessados quando havia possibilidade de matrícula em outro curso
concorrente que contabilizava pontos para progressão funcional. Essa questão parece ser
preocupante tendo em vista normas locais dos sistemas, inserindo na formação continuada uma
lógica de mercado que sugere providências tanto para nosso planejamento quanto orientações
aos sistemas de ensino no sentido de considerarem o impacto dessas normas locais ou regionais
na política de formação de professores.

Realizado encontro com: Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Direitos
Humanos de São Paulo para balanço do planejamento no SisFor e maior detalhamento das
propostas de cursos a serem oferecidos na cidade
Continuidade de realização de assessoria aos coordenadores de Curso para a organização dos
Projetos de Curso.
Planejamento técnico e orçamentário das necessidades manutenção das atividades do Comitê
Gestor Institucional. Já identificamos dificuldades nos fluxos e na execução do orçamento da
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Ação 20RJ e, tendo em vista o período de início dos cursos, consideramos a possibilidade de
contratar a FAP UNIFESP para garantir as condições de realização do orçamento planejado para
a execução dos Cursos. A indefinição resultante de uma série de eventos relativos à aprovação
dos Cursos não nos permite iniciar procedimentos licitatórios em tempo hábil para dar
atendimento a parte das demandas dos cursos em 2014. Dentre as dificuldades vividas a falta de
pessoal é uma fragilidade que anuncia os problemas futuros para a realização do previsto.
Encaminhados os pagamentos dos bolsistas do Curso de formação continuada em andamento,
de acordo com cronograma mensal estabelecido, no SGB e por meio do ofício endereçado à
SECADI ProGrad – COMFOR – nº 076/2014 de 19 de abril de 2014.
Realizada reunião do COMFOR UNIFESP e Coordenações de Cursos de Licenciatura para
estudo de viabilidade da nossa participação no Pacto do Ensino Médio junto à SEE de SP. O
resultado do encontro, após essa análise conclui pela inviabilidade dessa participação tendo em
vista especialmente o momento de apresentação dessa demanda para a universidade, a
quantidade de docentes vinculados à área de formação de professores e compromissos já
assumidos com a extensão em cursos de formação continuada da SEB/SECADI, além dos
impactos desse atendimento na estrutura da PROEX
Participação na terceira Reunião Técnica SEB-SECADI em 29 e 30 de maio.
Junho: Ações desenvolvidas

Apesar de termos solicitamos a reabertura do SisFor para corrigir o planejamento não tivermos êxito; os
contatos feitos por email também não resultaram em solução para o problema. Todos os Coordenadores
de Cursos inseriram dados no prazo regulamentar após a prorrogação. Reiteramos mais uma vez que as
maiores dificuldades deveram-se às mudanças de catálogo promovidas após o trabalho de planejamento
pelos docentes e aos cursos que apareceram no SisFor como sendo presenciais, quando foram
planejados no formato semi-presencial. Quanto ao curso em andamento - Aperfeiçoamento em
Educação Ambiental 2013/2014 (Matriz 2013 e complemento 2014) que por motivos vários atendeu a um
menor número de matrículas do que as que foram oferecidas, a Coordenação do COMFOR UNIFESP
decidiu junto á coordenação do Curso realizar o atendimento á Prefeitura de Barueri oferta de vagas
para demanda antes não atendida. Junto da Coordenação do Curso ainda estamos avaliando a logística
interna de acesso aos meios de matrícula utilizados pela PROEX. Durante o mês de junho trabalhamos
com o Planejamento das Ações da RENAFOR para a PLOA de 2015, que nesse ano foi organizado a
partor das demandas apresentadas pelas escolas no PDE Interativo. Para tanto divulgamos a demanda
para os coordenadores da RENAFOR 2014, coordenadores de cursos de licenciatura e o COMFOR para
definição do planejamento da UNIFES; posteriormente esse plano foi compatibilizado com as demais
IFES de SP e apresentados ao FEPAD SP quando foi aprovado e enviado ao MEC
Assessoria aos coordenadores de Curso 2014 para atendimento a continuidade da organização
dos Projetos de Curso e para atendimento ás diligências.
Em curso planejamento técnico e orçamentário das necessidades manutenção das atividades do
Comitê Gestor Institucional. Já identificamos dificuldades nos fluxos e na execução do orçamento
da Ação 20RJ e, tendo em vista o período de início dos cursos, consideramos a possibilidade de
contratar a FAP UNIFESP para garantir as condições de realização do orçamento planejado para
a execução dos Cursos. A indefinição resultante de uma série de eventos relativos à aprovação
dos Cursos não nos permite iniciar procedimentos licitatórios em tempo hábil para dar
atendimento a parte das demandas dos cursos em 2014. Dentre as dificuldades vividas a falta de
pessoal é uma fragilidade que anuncia os problemas futuros para a realização do previsto.
Encaminhados os pagamentos dos bolsistas do Curso de formação continuada em andamento,
de acordo com cronograma mensal estabelecido, no SGB e por meio do ofício endereçado à
SECADI ProGrad – COMFOR – nº 084/2014 de 13 de junho de 2014.
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Realizados encaminhamentos resultantes da 3ª Reunião Técnica para o Planejamento da
RENAFORM 2015 a partir das demandas do PDEE para previsão da PLOA 2015; levantamento
de interesses internos à universidade para atendimento às demandas apresentadas pelo Estado
de SP; compatibilização dos dados internos à UNIFESP para oferta 2015; envio de dados e
compatibilização da oferta em acordo com UFSCAR e UFABC.
Realizado novo encontro com: Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de
Direitos Humanos de São Paulo para apresentação/reafirmação da demanda pelos cursos de
Direitos Humanos, Gênero e Diversidade dentre outros, no sentido de atendimento àquela
demanda ainda não atendida pela oferta de 2014.
Solicitamos e tivemos autorização para remanejamento de custeio para capital publicado no DOU
de 17 de junho de 2014, e liberado no sistema SIAFI nesta mesma data, o crédito no valor de R$
690.431,00 na ação 20RJ, para atender demanda de suporte tecnológico para viabilizar as ações
de formação em EaD.
Aprovada e publicada em D.O.U. em 16/6 a conversão de recursos de Custeio para Capital,
destinado a prover de recursos tecnológicos e melhorar a capacidade da SEAD na oferta de EaD

Julho: Ações desenvolvidas
Acompanhamos diligências da SEB-SECADI aos Cursos encaminhados para aprovação 2014.
Procedemos mais uma vez a correção do planejamento da UNIFESP 2014 no SisFor e estamos ainda
aguardando alguns ajustes no sistema para conseguirmos executar todas as correções necessárias que
ainda não são do nosso acesso no sistema. Há problemas para lançamento do custo de alguns cursos e
alguns dados antes já cadastrados desapareceram do planejamento; estamos em contato com a Secadi
que tem nos auxiliado nessas dificuldades, mas ainda enfrentamos problemas. Os Coordenadores de
Cursos que receberam orientação das equipes da SEB e SECADI nas diligências estão recebendo
assessoria da coordenação. O curso em andamento - Aperfeiçoamento em Educação Ambiental
2013/2014 (Matriz 2013 e complemento 2014) está atendendo a demanda da Prefeitura de Barueri em
um novo polo. O Planejamento da RENAFORM UNIFESP e FEPAD SP para 2015 foi finalizado em
conjunto com a UFABC e UFSCAR em ação colaborativa.
Assessoria aos coordenadores de Curso 2014 para atendimento às diligências.
Em curso planejamento técnico e orçamentário das necessidades manutenção das atividades do
Comitê Gestor Institucional. Identificadas dificuldades nos fluxos e na execução do orçamento da
Ação 20RJ; estamos organizando o contrato para repasse de recursos para a FAP UNIFESP
para garantir as condições de realização do orçamento planejado para a execução dos Cursos.
Reafirmamos que dentre as dificuldades vividas a falta de pessoal é uma fragilidade e esse é um
aspecto prioritário no contrato com a FAP.
Informamos dados do planejamento do COMFOR UNIFESP relativos à Ação 20RJ para a PLOA
2015 da UNIFESP.
Encaminhados os pagamentos dos bolsistas do Curso de formação continuada em andamento,
de acordo com cronograma mensal estabelecido, no SGB e por meio do ofício endereçado à
SECADI ProGrad – COMFOR – nº XX/2014 de 16 de julho de 2014.
Realizamos o planejamento de 2015 da RENAFORM a partir das demandas do PDEE e
compatibilização da oferta de modo colaborativo entre UNIFESP, UFABC, UFSCAR e FEPAD SP.
Contatos de acompanhamento com Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de
Direitos Humanos de São Paulo sobre os cursos de Direitos Humanos, Gênero e Diversidade.
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Agosto: Ações desenvolvidas

Acompanhamento às diligências da SEB-SECADI dos Cursos encaminhados para aprovação
2014 durante o mês de julho e organização de dados dos cursos aprovados no planejamento. Os
Coordenadores de Cursos estão organizando as equipes de trabalho e preparando-se para a
próxima fase do SisFor na organização da oferta, preparo de editais etc. Houve trabalho do
COMFOR junto à Pro-Reitoria de Administração, de Graduação e Extensão para definição de
fluxos, informes sobre orçamento 2015, definição do ordenador de despesas da Ação 20RJ e
outros trâmites necessários. O Conselho de Graduação inteirou-se das ações do COMFOR; o
histórico do Comitê bem como as ações de planejamento 2014-2015 foi apresentado e há
indicação de que o COMFOR abrigue os debates e a elaboração de políticas para a formação
inicial e continuada de professores da Educação Básica de modo a articular as ações induzidas
pelo MEC para a Educação Básica e as ações internas da universidade relativamente à formação
de professores em todos os âmbitos. Considera-se esse um espaço potencialmente produtivo
para ancorar a produção de políticas de formação na universidade que sejam mais orgânicas e
aproximem a formação inicial universitária e a formação continuada.
Assessoria aos coordenadores de Curso 2014 para atendimento às diligências.
Em curso planejamento técnico e orçamentário das necessidades manutenção das
atividades do Comitê Gestor Institucional. Definidos parcialmente fluxos para a execução
do orçamento da Ação 20RJ; organizado o contrato para repasse de recursos para a FAP
UNIFESP para garantir as condições de realização do orçamento planejado para a
execução dos Cursos.
Iniciado processo de aquisição de bens de capital e tecnologia para vídeo-conferências.
Acompanhamento às diligências SECADI e assessoria aos coordenadores de Curso.
Planejamento das ações de orientação e formação aos Coordenadores de Curso 2014
incluindo ação colaborativa da UAB UNIFESP na formação em EaD para as equipes.
Encaminhados os pagamentos dos bolsistas do Curso de formação continuada em
andamento, de acordo com cronograma mensal estabelecido, no SGB e por meio do
ofício endereçado à SECADI ProGrad – COMFOR – nº /2014 de 18 de agosto de 2014.
Contatos de acompanhamento com Secretaria Municipal de Educação e Secretaria
Municipal de Direitos Humanos de São Paulo sobre os cursos de Direitos Humanos,
Gênero e Diversidade.
Em 26 de agosto Reunião de trabalho com COMFOR e coordenadores de curso cuja
pauta principal foi a oferta dos Cursos aprovados pelo MEC e providências para início dos
Cursos, incluindo a fase de cadastramento das equipes de trabalho no SisFor.

Setembro: Ações desenvolvidas
Os Coordenadores de Cursos estão organizando as equipes de trabalho e aguardando pleno
acesso ao SisFor para a organização da oferta, preparo de editais etc. Continuamos trabalhando
junto à Pro-Reitoria de Administração, de Graduação e Extensão para definição de fluxos,
procedimentos, quadro de servidores de apoio até que possamos ter aqueles a serem
contratados para essa finalidade; definido o ordenador de despesas da Ação 20RJ 9pró-reitora de
Administração) e outros trâmites necessários. Foi elaborada Tese para debate no Congresso da
UNIFESP que propõe centralidade da elaboração de políticas de formação inicial e continuada de
professores no COMFOR.
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Reunião de Trabalho entre Coordenadores de Curso e Membros do COMFOR, com a
presença de representante da PMSP.
Aprovado em Conselho Superior o Contrato de Serviços com a FAP UNIFESP para a
execução parcial do orçamento da Ação 20RJ 2014.
Em curso processo de aquisição de bens de capital.
Assessoria aos coordenadores de Curso quanto a aspectos operacionais de execução dos
Cursos.
Busca para organização de fluxos para matrícula e seleção de tutores, envolvendo o preparo
de editais e mobilização de equipe de trabalho junto à PROEX e SEAD.
Articulação final para distribuição das vagas pelos pólos das prefeituras envolvidas na oferta.
Iniciada tratativa para ação colaborativa da UAB UNIFESP na formação em EaD para as
equipes e orientações aos Coordenadores de Cursos para produção de material didático
destinado a EaD.
Encaminhados os pagamentos dos bolsistas do Curso de EA em andamento, de acordo com
cronograma mensal estabelecido no SGB e por meio do ofício endereçado à SECADI
ProGrad – COMFOR – nº130 /2014 de 12 de setembro de 2014.

Outubro: Ações desenvolvidas

Os Coordenadores de Cursos estão em fase de desenvolvimento de conteúdos dos cursos e
terminando a composição das equipes de trabalho; já possuem acesso ao SisFor e avaliaram a
equipe de conteudistas, porém não houve pagamento apesar de indicação no SisFor. Foram
planejados editais de matrícula e para seleção de tutores, sendo finalizado o primeiro que será
publicado antes daquele de seleção de tutores para exata dimensão da demanda por tutores.
Continuidade de articulações com as prefeituras para acertos quanto a participação dos polos e
definidas características de pontuação dos cursos na PMSP para os cursistas para melhor
planejamento da seleção de alunos no edital, além de definido público da demanda social nos
contextos locais. Finalizado contrato com a FAP após verificação da procuradoria e aprovação em
conselho superior, aguardando trâmites internos do setor de convênios e contratos na ProAdm.
Em 24 de outubro a SEB aprova o Curso Educação Infantil, Infâncias e Arte, Coordenado pela
Profa. Érica Garruti e passa a integrar o Edital de matrículas e de seleção de tutores.

Reunião de trabalho interna entre PROGRAD, PROEX, COMFOR, SEAD, PROADM para
tratar aspectos do Contrato FAP-UNIFESP e para balanço e divisão de responsabilidades na
execução da 20RJ.
Reunião de trabalho entre Coordenadores de Curso, Coordenadores do COMFOR, SEAD e
PROEX para definição de editais. Definida prioridade para edital único de seleção de
cursistas; apontados aspectos a constarem do edital de tutores; definidas responsabilidades
SEAD – PROEX quanto a procedimentos.
Apresentado na Fase 2 do Planejamento o Curso de nº 9 (rejeitado na fase I) e
reapresentadas as atividades do COMFOR.
Finalizado e submetido às procuradorias da UNIFESP e FAP contrato de Serviços SEM
CUSTOS para a execução parcial do orçamento da Ação 20RJ 2014.
Em curso processo de aquisição de bens de capital.
Assessoria aos coordenadores de Curso quanto a aspectos operacionais de execução dos
Cursos.
Articulação final para distribuição das vagas pelos pólos das prefeituras envolvidas na oferta.
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Continuidade de tratativa para ação colaborativa da UAB UNIFESP na formação em EaD para
as equipes e orientações aos Coordenadores de Cursos para produção de material didático
destinado a EaD.
Participação no III ENCOMFOR
Encaminhados os pagamentos dos bolsistas do Curso de EA em andamento, de acordo com
cronograma mensal estabelecido no SGB e por meio do ofício endereçado à SECADI
ProGrad – COMFOR – nº 143/2014 de 12 de setembro de 2014.

Novembro: Ações desenvolvidas

Os Coordenadores de Cursos trabalharam junto à Coordenação do COMFOR e à SEAD para finalização
e publicação dos editais de matrícula, para 9 cursos de educação continuada e seleção de tutores: Edital
784/2014 http://comfor.unifesp.br/?p=161. Encerradas tratativas com a PMSP sobre articulação com os
pólos e empenhados recursos da Ação 20RJ. Assinado Contrato Fap-Unifespe com recurso
orçamentário de 2014 no valor de R$ 2.717.522,40 - conforme dispensa de licitação publicada no DOU
de 6/10/2014, Pág. 103. Seção 3.
https://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?documento=153031152502014NE803
367
Reuniões de trabalho internas entre PROGRAD, PROEX, PROADM, COMFOR, SEAD, para
tratar dos empenhos referentes ao Contrato FAP-UNIFESP e para balanço e divisão de
responsabilidades na execução da 20RJ.
Visita à FAP para conhecimento dos procedimentos relativos à aquisição de serviços para
suprir os cursos e conhecimento das Atas de RP em funcionamento além de outros trâmites
para provimento do quadro de RH previsto no contrato.
Definido o Fiscal do Contrato da FAP com a RENAFOR (Processo 23089.000829/2014-99) e
solicitada emissão do primeiro recibo para repasse de recursos.
Reuniões de trabalho entre Coordenadores de Curso, Coordenadores do COMFOR e SEAD
Em curso processo de aquisição de bens de capital.
Assessoria aos coordenadores de Curso quanto a aspectos operacionais de execução dos
Cursos – Pagamentos pelo SisFor.
Encaminhados os pagamentos dos bolsistas do Curso de EA em andamento, de acordo com
cronograma mensal estabelecido no SGB e por meio do ofício endereçado à SECADI
ProGrad – COMFOR – nº 152/2014 de 14 de novembro de 2014.

Dezembro: Ações desenvolvidas e em desenvolvimento

Durante os meses de novembro e dezembro as atenções tiveram por foco: o empenho da Ação
20RJ em conformidade com prazos estabelecidos pela SPO, na finalização e detalhamento do
Contrato com a FAP-UNIFESP, Processo N. 23089.000829/201499; no monitoramento das
inscrições de alunos nos cursos RENAFORM (tendo finalizado com 9496 inscrições realizadas
para 2020 vagas ofertadas) e no acompanhamento às reuniões técnicas dos Coordenadores de
Curso. Definida proposta de colaboração da equipe UAB para formação das equipes de
coordenadores e docentes dos cursos, bem como de tutores. Programada reunião do COMFOR
para balanço das ações de 2014, projeção das ações para 2015 e aprovação de relatório anual
do COMFOR UNIFESP 2014.
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Planejamento técnico e orçamentário das necessidades manutenção das atividades do
Comitê Gestor Institucional. Definidos fluxos para a execução do orçamento da Ação
20RJ; finalizado o contrato para repasse de recursos para a FAP UNIFESP (Processo
23089.000829/2014-99) e empenhados recursos.
Planejadas as ações de orientação e formação aos Coordenadores de Curso 2014
incluindo ação colaborativa da UAB UNIFESP na formação em EaD para as equipes.
Iniciado processo de dimensionamento da demanda por tutores a partir das inscrições por
polo.
Encaminhado pagamentos dos bolsistas do Curso de formação continuada em Educação
Ambiental, lote complementar, de acordo com cronograma mensal estabelecido, no SGB
por meio do ofício endereçado à SECADI ProGrad – COMFOR – nº 163/2014 de 15 de
dezembro de 2014. Realizada liberação de pagamentos no SIMEC.
Divulgados dados da inscrição geral alunos RENAFORM para membros do COMFOR e
Coordenadores de cursos; informadas Secretaria Municipal de Educação e Secretaria
Municipal de Direitos Humanos de São Paulo sobre resultados das inscrições de alunos
RENAFORM.
Convocada reunião de balanço do COMFOR UNIFESP (19/12/2014) para aprovação de
relatório anual 2014.
O conjunto das ações descritas ao longo dos meses de janeiro a dezembro contaram com
o trabalho conjunto do COMFOR, SEAD, Pró-Reitorias de Graduação e Extensão. A ação da
UNIFESP na RENAFOR prevista e aprovada entre os meses de agosto e outubro no orçamento
de 2014 envolveu a oferta de 2.050 vagas em cursos de extensão para Professores,
Profissionais, Funcionários e Gestores da Educação Básica Pública: 1.000 vagas de
especialização e 1.050 de aperfeiçoamento. As redes públicas de ensino envolvidas são
especialmente as Redes Municipais de São Paulo, Diadema e Guarulhos e a Rede Estadual de
Educação envolvendo vários Municípios do Estado de São Paulo.
Os Cursos da RENAFOR envolvem o custeio provido por meio da Ação 20RJ e o
pagamento de Bolsas realizado pelo FNDE. Além dos cursos demandados pelo MEC – SEBSECADI, a UNIFESP atua em outro conjunto de ações de formação continuada de professores e
gestores de escolas públicas básicas e os recursos da Ação 20RJ, atendidos os cursos de
formação demandados pelo MEC, poderão também apoiar, partilhar recursos com outras
iniciativas de formação a serem submetidas ao COMFOR tais como: Curso de formação “Inclusão
e o ensino da Libras na formação de professores da educação básica” (Campus Guarulhos);
“Formação Continuada de Professores de Ciências e Matemática: A Prática Docente em Foco”
(Campus Diadema), ambos vinculados aos nossos cursos de Licenciatura e que mantém ações
de formação nas redes públicas por meio de contrapartidas e cooperação com escolas campo de
estágio das licenciaturas e outras escolas públicas.
É meta do COMFOR UNIFESP partilhar os recursos e as experiências adquiridas com as
iniciativas da universidade que possuem o mesmo escopo e articular os benefícios da Ação 20RJ
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- que incidem sobre a formação continuada de profissionais da educação básica pública - com as
demais iniciativas existentes na UNIFESP, fomentadas pela CAPES – voltadas para a formação
inicial de professores da educação básica na graduação.

2.2 Cursos aprovados em 2014 com início em 2015
1) Especialização em Educação Ambiental 2014 (Matriz de 2014 com 250 vagas) –
Coordenação: Profª Drª Romilda Fernandez Felisbino
2) Especialização em Direitos Humanos (Matriz de 2014 com 250 vagas) - Coordenação: Prof.
Dr. Antonio Simplício de Almeida Neto
3) Especialização em Gênero e Diversidade na Escola (Matriz de 2014 com 250 vagas) Coordenação: Profª Drª Daniela Finco
4) Especialização em Política de Promoção da Igualdade Racial na Escola (Matriz de 2014 com
250 vagas) - Coordenação: Prof. Dr. José Carlos Gomes da Silva
5) Aperfeiçoamento em Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e Inclusão Social (Matriz
de 2014 com 300 vagas) - Coordenação: Profª Drª Rosario Silvana Genta Lugli
6) Aperfeiçoamento em Política Linguística para a Educação Escolar Indígena (Matriz de 2014
com 300 vagas) Coordenação: Prof. Dr. Sandro Luiz da Silva
7) Aperfeiçoamento em Gestão do Desenvolvimento Inclusivo da Escola (Matriz de 2014 com
300 vagas) - Coordenação: Profª Drª Edna Martins
8) Aperfeiçoamento em Educação Infantil, Infâncias e Arte (Matriz de 2014 com 150 vagas –
Coordenação: Profª Drª Érica Garruti

Outras atividades do COMFOR previstas para 2015
Encontro anual com gestores das escolas beneficiárias
Colóquios Formação Inicial e Continuada de Professores para a Educação Básica.
Serviços de apoio e assessoria

3. Articulação SEAD-COMFOR-UAB na execução de ações da RENAFORM e Resultados
obtidos até dezembro de 2014
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A participação direta da SEAD foi imprescindível para o êxito das ações do COMFOR em
2014, não apenas nos aspectos da logística envolvida na oferta de cursos em EaD mas na
assessoria direta de seu secretário, Alberto Cebukin, junto à Coordenação do COMFOR e dos
Coordenadores de Curso. A articulação da SEAD com a UAB para a formação de nossos
docentes e tutores para atuação em ambientes virtuais de aprendizagem foi igualmente
importante, concretizando o início de uma aproximação relevante entre docentes e ampliando
mutuamente nosso universo de atuação na universidade.

Resultado final das inscrições da RENAFORM 2014

Curso

Vagas

Número de
inscritos

A GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO NA ESCOLA (Aperfeiçoamento)

300

115

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL

300

818

300

312

250

1682

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS (Especialização)

250

1714

GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA (Especialização)

250

1452

POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL NA ESCOLA – UNIAFRO

250

826

EDUCAÇÃO INFANTIL, INFÂNCIAS E ARTE (Aperfeiçoamento)

150

1545

TOTAL

2050

9501

(Aperfeiçoamento)
POLÍTICAS LINGUÍSTICAS PARA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA
(Aperfeiçoamento)
EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM ÊNFASE EM ESPAÇOS EDUCADORES
SUSTENTÁVEIS (Especialização)

(Especialização)
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Código
SisUAB

1068

0442

9999

0471

0276

0627

0685

1102

POLO

Polo Barueri Alphaville
Empresarial Barueri – SP
Polo Diadema Centro Diadema – SP
Polo Diretoria de
Ensino - Bauru –
SP
Polo Franca Centro - Franca
– SP
Polo Guarulhos Macedo Guarulhos – SP
Polo Peruíbe Balneário Stella
Maris - Peruíbe
– SP
Polo Santos Vila Nova Santos - SP
Polo São Paulo Capão Redondo
(CEU Capão
Redondo) - São
Paulo – SP

1881

1839

1858

1886

A GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO
INCLUSIVO NA ESCOLA

EDUCAÇÃO DE
JOVENS E
ADULTOS NA
DIVERSIDADE E
INCLUSÃO
SOCIAL

POLÍTICAS
LINGUÍSTICAS
PARA EDUCAÇÃO
ESCOLAR
INDÍGENA

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL COM
ÊNFASE EM
ESPAÇOS
EDUCADORES
SUSTENTÁVEIS

219

1861

EDUCAÇÃO
EM DIREITOS
HUMANOS

1860

1882

1837

GÊNERO E
DIVERSIDADE NA
ESCOLA

POLÍTICA DE
PROMOÇÃO
DA IGUALDADE
RACIAL NA
ESCOLA UNIAFRO

EDUCAÇÃO
INFANTIL,
INFÂNCIAS E
ARTE

485

485

377

596
19

19

256

256

439

147

143

85

TOTAL

563

757

1902

30

30

123

123

299
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Código
SisUAB

1094

1096

1100

1103

1104

POLO

Polo São Paulo Cidade Antônio
Estevão de
Carvalho (CEU
Azul da Cor do
Mar) - São
Paulo – SP
Polo São Paulo Jardim Ângela
(CEU Vila do
Sol) - São Paulo
– SP
Polo São Paulo Jardim Promorar
(CEU São
Rafael) - São
Paulo – SP
Polo São Paulo Paraisópolis
(CEU
Paraisópolis) São Paulo – SP
Polo São Paulo Parelheiros
(CEU
Parelheiros) São Paulo – SP

1881

1839

1858

1886

1861

1860

1882

1837

A GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO
INCLUSIVO NA ESCOLA

EDUCAÇÃO DE
JOVENS E
ADULTOS NA
DIVERSIDADE E
INCLUSÃO
SOCIAL

POLÍTICAS
LINGUÍSTICAS
PARA EDUCAÇÃO
ESCOLAR
INDÍGENA

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL COM
ÊNFASE EM
ESPAÇOS
EDUCADORES
SUSTENTÁVEIS

EDUCAÇÃO
EM DIREITOS
HUMANOS

GÊNERO E
DIVERSIDADE NA
ESCOLA

POLÍTICA DE
PROMOÇÃO
DA IGUALDADE
RACIAL NA
ESCOLA UNIAFRO

EDUCAÇÃO
INFANTIL,
INFÂNCIAS E
ARTE

142

142

135

135

84

362

72

117

49

Rua Sena Madureira, 1500 – 04021-001 – 1º andar– São Paulo – SP – Brasil
Tel/Fax: (11) 3385.4101
Home-page: prograd.unifesp.br – E-mail: prograd@epm.br

TOTAL

446

189

49

Ministério da Educação

Universidade Federal de São Paulo
Serviço Público Federal
PROGRAD - COMFOR UNIFESP (Relatório Anual COMFOR 2014)

Código
SisUAB

1107

1099

1097

1106

1095

1105

POLO

Polo São Paulo Parque Boa
Esperança (CEU
São Mateus) São Paulo – SP
Polo São Paulo Parque Bristol
(CEU Parque
Bristol) - São
Paulo – SP
Polo São Paulo Parque
Residencial
Cocaia (CEU
Navegantes) São Paulo – SP
Polo São Paulo Penha (CEU
Tiquatira) - São
Paulo – SP
Polo São Paulo VI Formosa
(CEU Formosa)
- São Paulo –
SP
Polo São Paulo Vila Malvina
(CEU Perus) São Paulo – SP

1881

1839

1858

1886

1861

1860

1882

1837

A GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO
INCLUSIVO NA ESCOLA

EDUCAÇÃO DE
JOVENS E
ADULTOS NA
DIVERSIDADE E
INCLUSÃO
SOCIAL

POLÍTICAS
LINGUÍSTICAS
PARA EDUCAÇÃO
ESCOLAR
INDÍGENA

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL COM
ÊNFASE EM
ESPAÇOS
EDUCADORES
SUSTENTÁVEIS

EDUCAÇÃO
EM DIREITOS
HUMANOS

GÊNERO E
DIVERSIDADE NA
ESCOLA

POLÍTICA DE
PROMOÇÃO
DA IGUALDADE
RACIAL NA
ESCOLA UNIAFRO

EDUCAÇÃO
INFANTIL,
INFÂNCIAS E
ARTE

94

220

126

169

184

TOTAL

423

776

122

122

164

287

32

113

647

540

276

200

58
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Código
SisUAB

POLO

1101

Polo São Paulo Vila Nova
Cachoeirinha
(EMEF Gilberto
Dupas) - São
Paulo – SP
Polo não
indicado

1881

1839

1858

1886

1861

1860

1882

1837

A GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO
INCLUSIVO NA ESCOLA

EDUCAÇÃO DE
JOVENS E
ADULTOS NA
DIVERSIDADE E
INCLUSÃO
SOCIAL

POLÍTICAS
LINGUÍSTICAS
PARA EDUCAÇÃO
ESCOLAR
INDÍGENA

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL COM
ÊNFASE EM
ESPAÇOS
EDUCADORES
SUSTENTÁVEIS

EDUCAÇÃO
EM DIREITOS
HUMANOS

GÊNERO E
DIVERSIDADE NA
ESCOLA

POLÍTICA DE
PROMOÇÃO
DA IGUALDADE
RACIAL NA
ESCOLA UNIAFRO

EDUCAÇÃO
INFANTIL,
INFÂNCIAS E
ARTE

323

309

1

TOTAL

1152

818

1

1

312

1682

632

1

1714
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4.

Gestão financeira da Ação 20RJ na UNIFESP em 2014

O orçamento do COMFOR para os Cursos de Formação Continuada da RENAFOR em
2014 foi de R$ 3.452.153,24; desse recurso, a ProAdm, em atendimento a nosso pedido
submeteu à Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO/MEC, o pedido de conversão de
20% do Custeio para Capital; o pedido foi aprovado em 16/06/2014 e o recurso foi destinado a
dotar a SEAD, PROGRAD, PROEX e outros setores da UNIFESP de capacidade técnica para
demandas de EaD na universidade.
A execução dos recursos da Ação 20RJ exigiu que firmássemos um contrato com a FAP.
Conforme foi possível demonstrar, a gestão da RENAFOR no MEC não permitiu agilidade e
tempo necessário para que as instituições pudessem atuar em conformidade com trâmites
normais para a execução dos recursos, incluindo como aspecto crítico o empenho dos recursos
no prazo estipulado pela SPO. A UNIFESP, apesar de condições adversas, foi uma das únicas a
no país a empenhar todo o recurso em 2014, garantindo a plena execução das ações planejadas
e já em curso. Soubemos por meio de um consultor do MEC que a UNIFESP é uma de três
universidades federais que conseguiram concluir os empenhos dessa Ação.
O planejamento da oferta de Cursos e atendimento às demandas da SEB e SECADI teve
início ainda em 2013. Entre janeiro e fevereiro de 2014 articulamos e mobilizamos nossos
professores para a coordenação de um conjunto de nove novos cursos de aperfeiçoamento e
especialização, todos semipresenciais, para a formação continuada de professores da educação
básica das redes públicas.
O Custeio dotado pela Ação 20RJ de 2014 é o total do recurso para a realização desses
Cursos e Atividades, envolvendo, portanto, o total do desembolso para a realização de ações que
durarão até 18 meses. Os orçamentos dos Cursos e as demandas para atendimento às
necessidades de sua execução - tendo em vista o período do ano fiscal, procedimentos licitatórios
e prazos para empenho - solicitaram a contratação da FAP, sem custos para a UNIFESP, para
que as ações não sofressem solução de continuidade.
Por tratar-se de nossa primeira experiência de oferta em escala, fomos impactados por
problemas de duas ordens: 1) a logística das secretarias do MEC (SEB e SECADI) nas fases de
planejamento, operacionalização interna da RENAFORM e conflitos quanto a procedimentos
institucionais entre as Secretarias do MEC e Universidades; 2) a complexidade da oferta de
Cursos vinculados a catálogos que pré-estabeleciam o formato dos Cursos, a logística interna de
planejamento dos Cursos diante de incertezas advindas do desenvolvimento de um sistema de
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gerenciamento que foi desenvolvido durante o planejamento da oferta – SisFor. Por fim, a
demora dos pareceres conclusivos sobre a aprovação dos cursos - ocorrida em final de julho de
2014 para a Fase I do planejamento e outubro para a Fase II -, dificultou a definição de seus
orçamentos.
Os recursos orçamentários destinados aos Cursos da Rede Nacional de Formação
(RENAFORM) em 2014 darão sustentação à oferta de 2.020 vagas em cursos de
aperfeiçoamento e especialização aprovados em 2014 e suporte de pessoal e equipamento para
outras 4.000 novas vagas estimadas para 2015. O impacto dessa ação do ponto de vista interno
à universidade significa um aporte de recursos em capital e recursos humanos da ordem de
R$2.508.181,84.
Seguem dados obtidos no Portal da Transparência sobre os empenhos da Ação 20RJ
https://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?documento=153031152502014NE803367

Rua Sena Madureira, 1500 – 04021-001 – 1º andar– São Paulo – SP – Brasil
Tel/Fax: (11) 3385.4101
Home-page: prograd.unifesp.br – E-mail: prograd@epm.br

Ministério da Educação

Universidade Federal de São Paulo
Serviço Público Federal
PROGRAD - COMFOR UNIFESP (Relatório Anual COMFOR 2014)

Rua Sena Madureira, 1500 – 04021-001 – 1º andar– São Paulo – SP – Brasil
Tel/Fax: (11) 3385.4101
Home-page: prograd.unifesp.br – E-mail: prograd@epm.br

Ministério da Educação

Universidade Federal de São Paulo
Serviço Público Federal
PROGRAD - COMFOR UNIFESP (Relatório Anual COMFOR 2014)

Rua Sena Madureira, 1500 – 04021-001 – 1º andar– São Paulo – SP – Brasil
Tel/Fax: (11) 3385.4101
Home-page: prograd.unifesp.br – E-mail: prograd@epm.br

Ministério da Educação

Universidade Federal de São Paulo
Serviço Público Federal
PROGRAD - COMFOR UNIFESP (Relatório Anual COMFOR 2014)

5. Perspectivas para 2015.

No âmbito da RENAFOR a Unifesp indicou para 2015 a oferta de 4290 vagas em 17 cursos
apresentados como demandas das escolas paulistas no PDE Interativo. Essa oferta foi elaborada
a partir da necessidade de apresentar a previsão de custos no PLOA 2015 e após a terceira
reunião técnica dos COMFORs e FEPADs realizada no MEC em final de maio de 2014.
Nesse encontro foi apresentada a nova logística de proposição dos cursos na RENAFORM
A lógica desse planejamento foi bastante diretiva e articulada com a política nacional de formação
de professores, tendo origem nas demandas apresentadas por escolas públicas do país, a partir
de um catálogo de ofertas da SEB e SECADI. A informação da demanda do PDE Interativo foi
disponibilizada apenas em 04/06 e ela foi a base para previsão do atendimento e distribuição de
recursos entre as universidades, segundo a oferta que elas indicaram possível realizar. O ente
que fará constar a oferta das universidades no orçamento foi o Fórum Estadual (FEPAD),
aprovando o planejamento das Universidades. Esses planos juntos geraram o montante de
recursos para o Estado e para as universidades.
Como os prazos informados eram extremamente exíguos, as IFES do Estado de SP e a
Secretaria de Estado da Educação de SP, representada pelo Fórum Paulista de Apoio à
Formação de Professores (FEPAD), decidiram nesse encontro simplificar a metodologia desse
levantamento, uma vez que o prazo não nos permitia realizar na universidade o que é correto e
desejável (de 2 a 16 de junho para finalizar a PLOA do MEC para 2015). Decidimos enviar ao
FEPAD SP dados semelhantes aos de 2014, acrescidos das vagas de cursos projetadas a partir
de propostas de docentes interessados em ofertar cursos demandados pelas escolas e que
foram informadas ao COMFOR até o dia 10/06 para consolidar o plano da UNIFESP junto ao
FEPAD SP. Por esse motivo e pelas dificuldades de promovermos um encontro presencial entre
todos, pedimos a colaboração dos membros do COMFOR e Coordenadores de Curso
RENAFOR com a divulgação e identificação de colegas potencialmente interessados nas
temáticas dos cursos para oferta em 2015.
Os recursos da Ação 20RJ previstos no PLOA 2015 para a Unifesp é de R$2.742.757,00,
sendo SEB: R$ 2.012.825,00 – para Custeio e SECADI: R$ 729.902,00 – para Custeio.
Certamente será necessário consolidar e ampliar os contatos com docentes e coordenadores de
cursos para iniciarmos o planejamento da oferta no início de 2015 e revermos o plano inicial
apresentado em junho de 2014 que segue nas próximas páginas.
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Finalizando

A instituição desse Comitê junto à Prograd e o trabalho de planejamento e oferta de
cursos de Formação Continuada de Profissionais da EB vêm permitindo a aproximação entre
docentes das licenciaturas e outras áreas básicas para a formação de professores, produzindo
concomitantemente benefícios internos e externos à instituição que extrapolam a oferta de cursos
de extensão para as redes de educação básica públicas no Estado de São Paulo.
A Coordenação do COMFOR aprendeu muito nesse ano de 2014 e agradece
publicamente a todos que cooperaram conosco para que esse Comitê realize de fato sua missão.
No entanto, apontamos a necessidade de revisão das prioridades no que diz respeito à adesão
institucional a políticas e programas da magnitude da PONAFOR, uma vez que ela nos
compromete, gerando demandas e práticas de gestão que parecem ainda estranhas aos fluxos
convencionais na UNIFESP.
Uma prospecção no campo das demandas geradas pelo Plano Nacional de Educação
(2014) que impactam o Ensino Superior e a Formação de Professores pode nos oferecer uma
antecipação da escala de compromissos num futuro próximo.

Profa. Dra. Celia Maria Benedicto Giglio
Coordenadora do Comitê Gestor Institucional
PORTARIA Nº 2.650, DE 21 DE AGOSTO DE 2013, D.O.U. 2/09/2013, Seç 2, pg.62

Relatório apresentado ao COMFOR em 19/12/2014.

(Fonte: Informações e comentários apresentados em outubro de 2014 pelo Diretor da Diretoria de
Políticas e Programas de Graduação Sesu, Prof. Dilvo Ilvo Ristoff Fonte: O PNE 2014-2024 e os
Desafios da EDUCAÇÃO SUPERIOR. dilvo.ristoff@mec.gov.br. Apresentação no III Encomfor
Brasilia – DF outubro de 2014)

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no
ensino médio para 85% .
Observação:
1. A taxa líquida hoje no Ensino Médio é de 54%.
2. O impacto desta expansão se dará especialmente sobre a formação de professores na
educação superior
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Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação
básica.
(novamente, a medida terá grande impacto sobre a formação de professores nas IES)
Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação
básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação
básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de ensino.
Observação: hoje 26,6% tem especialização e 1,7% têm mestrado e doutorado. Trata-se, pois, de um
esforço hercúleo a ser feito.
a) A formação em nível de pós-graduação se dá principalmente nas universidades;
b) Hoje 28,3% dos professores da educação básica têm formação em nível de pós-graduação lato e stricto
sensu;
c) O redesenho das licenciaturas (num sistema 3+2) tornaria esta meta mais facilmente atingível e com mais
qualidade;
d) O FIES-pós poderá dividir boa parte desta tarefa com o setor privado, com pagamento para os professores
formados com anos de serviço na rede pública de educação básica.
Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a
equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do
sexto ano de vigência deste PNE.
Comentários:
O impacto desta meta sobre a educação superior se dará de forma indireta: a melhoria da atratividade da
profissão de professor melhorará a procura pelas licenciaturas, o que por consequência demandará mais
professores e investimentos nestas áreas;
O impacto sobre o salário médio será expressivo, conforme aponta estudo do IBGE. Em 2012, a medida
representaria um aumento de 48% sobre o salário médio dos professores.
Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os (as) profissionais da
educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as)
profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido
em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
Comentários:
a) A existência de planos de carreira em todos os sistemas de ensino implicará na melhoria da atratividade da
profissão e, por consequência, das licenciaturas.
b) As IES e o governo devem se preparar, portanto, para um aumento significativo na procura pelas
licenciaturas nos próximos anos;
c) Como esta meta deve ser atingida já nos próximos dois anos, o seu impacto deverá ser imediato.
Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida
para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a
qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no
segmento público.
Comentários:
a) a taxa líquida está hoje em 15,1% e a bruta em 28,7%;
b) O setor público responde hoje por 26% das matrículas;
c) A meta de 40% das novas matrículas em IES públicas é relativa, isto é, representará um desafio maior quanto
maior for o crescimento do setor privado.
12.3. elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades
públicas para 90% (noventa por cento), ofertar, no mínimo, um terço das vagas em cursos noturnos e elevar a
relação de estudantes por professor (a) para 18 (dezoito), mediante estratégias de aproveitamento de créditos e
inovações acadêmicas que valorizem a aquisição de competências de nível superior;
Comentários:
1. 30,19% das matrículas nas IFES já estão hoje em cursos noturnos.
2. O principal desafio desta meta está na taxa de sucesso nas IES públicas, que teria que ser praticamente
duplicada.
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12.2) Ampliar a oferta de vagas por meio da expansão e interiorização da rede federal de educação superior, da
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do Sistema Universidade Aberta do Brasil.
12.5) Ampliar as taxas de acesso à educação superior de estudantes egressos da escola pública, apoiando seu
sucesso acadêmico.
12.9) Ampliar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na educação superior.
Comentário:
Expansão com democratização é a palavra de ordem do novo PNE (Fies, Prouni, interiorização das IFES, Lei
das Cotas, PNAES, Bolsa Permanência, PAA, etc. são fundamentais nesta estratégia).
12.11) Fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre formação, currículo e
mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais do País;
12.12) Consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente em cursos de
graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e internacional.
12.15) Institucionalizar programa de composição de acervo digital de referências bibliográficas para os cursos de
graduação
Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo
docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por
cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.
Comentários:
a) A meta diz que a expansão não deve se dar sem qualidade e deixa implícita a ideia de que a presença de
profissionais mais qualificados nas IES é fundamental para assegurar a qualidade;
b) As IFES e as IES públicas já mantém percentuais altos de doutores e mestres, mas a medida terá algum
impacto sobre o setor privado.
13.5) Elevar o padrão de qualidade das universidades, direcionando sua atividade para a pesquisa
institucionalizada, na forma de programas de pós-graduação stricto sensu.
Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a
titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.
Comentário:
a) A meta praticamente duplica o número de mestres e doutores anualmente formados;
b) A meta terá grande impacto sobre as IFES e IES públicas, especialmente na formação de doutores.
14.4) Expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu utilizando metodologias, recursos e
tecnologias de educação a distância, inclusive por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB.
Observação: há que se enfrentar a endogenia das comissões da Capes, ainda resistentes à EAD.
14.8) Ampliar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, especialmente o de doutorado, no âmbito
dos programas de expansão e interiorização das IES públicas;
14.6) Promover o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e internacional, entre as instituições de ensino,
pesquisa e extensão.
14.9) Manter e expandir programa de acervo digital de referências bibliográficas para os cursos de pósgraduação.
16.4) Ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar o professor na preparação de aulas, disponibilizando
gratuitamente roteiros didáticos e material suplementar
Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7%
o
(sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5 (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o
equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.
20.1) Garantir fonte de financiamento permanente e sustentável para todas as etapas e modalidades da
educação pública.
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