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Aos 19 dias do mês de setembro do ano de 2017, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1 

Torre 1 - 1º andar, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, 2 

Santa Terezinha, Santo André, realiza-se a II sessão extraordinária do Conselho Universitário 3 

(ConsUni) da UFABC do ano 2017, previamente convocada e presidida pelo magnífico reitor, 4 

Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Dácio Roberto Matheus, vice-reitor; 5 

Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo, pró-reitor adjunto de extensão; Alexandre Hiroaki 6 

Kihara, pró-reitor de pós-graduação; Ana Cláudia Andreotti, representante suplente discente de 7 

pós-graduação; André Ricardo Oliveira da Fonseca, representante suplente docente do Centro de 8 

Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Annibal Hetem Júnior, diretor do Centro de 9 

Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Antonio Álvaro Ranha Neves, 10 

representante suplente docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Bruno da 11 

Rocha Rodrigues Costa, representante discente de graduação; Carlos Eduardo Ferreira Machado, 12 

representante suplente discente de graduação; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do CMCC; 13 

Eduardo Peres Novais de Sá, representante docente do CCNH; Fernando Luiz Cássio Silva, 14 

representante suplente docente do CCNH; Gilberto Maringoni de Oliveira, representante docente 15 

do CECS; Giorgio Romano Schutte, representante docente do CECS; Isis Mustafa de Assis; 16 

representante discente de graduação; Jeroen Schoenmaker, representante docente do CECS; Júlio 17 

Francisco Blumetti Facó, pró-reitor de administração; Kleber Ferreira, representante dos técnicos 18 

administrativos; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; Marcella Pecora 19 

Milazzotto, representante suplente docente do CCNH; Maria Elisa Ravagnani Gonçalves Ramos, 20 

representante da comunidade civil; Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, representante 21 

dos técnicos administrativos; Mauro Rogério Cosentino, representante docente do CCNH; Max 22 

Mário Fuhlendorf, representante discente de pós-graduação; Paloma Breit dos Santos, 23 

representante discente de graduação; Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Rafael Ribeiro 24 

Dias Vilela de Oliveira, representante docente do CMCC; Raquel Vecchio Fornari, representante 25 

suplente docente do CMCC; Renata Silva, representante suplente dos técnicos administrativos; 26 

Ronei Miotto, diretor do CCNH; Ronny Maciel de Mattos, representante dos técnicos 27 

administrativos; Sérgio Henrique Bezerra de Sousa Leal,  representante docente do CCNH; 28 

Silvio Wenceslau Alves da Silva, pró-reitor adjunto de assuntos comunitários e políticas 29 

afirmativas e Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, pró-reitor de planejamento e 30 

desenvolvimento institucional. Ausências justificadas: Cedric Rocha Leão, representante 31 

docente do CECS; Itana Stiubiener, representante docente do CMCC e Luis Paulo Bresciani, 32 

representante da comunidade civil. Ausentes: Arilson da Silva Favareto, representante docente 33 

do CECS; Jeroen Johannes Klink, representante docente do CECS; Luis Paulo Barbour Scott, 34 

representante docente do CMCC e Yossi Zana, representante docente do CMCC. Não votantes: 35 

Alexander de Freitas, docente; Leonardo José Steil, pró-reitor adjunto de graduação; Luiza 36 

Fegadolli Nunes da Silva, representante suplente discente de graduação; Marcelo Zanotello, 37 

docente CCNH; Nelson Studart Filho, presidente da Comissão Julgadora; Patrícia Del Nero 38 

Velasco, docente CCNH; Regina Helena de Oliveira Lino Franchi, docente CMCC; Soraya 39 

Cordeiro; secretária-geral e Virgínia Cardia Cardoso, docente. Apoio administrativo: Fabiane 40 
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de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos, Daniely Dias Campos, assistente em 41 

administração e Thiene Pelosi Cassiavillani, secretária executiva da Secretaria-Geral. Havendo 42 

quórum legal, o presidente, após cumprimentar os presentes, abre a sessão às 14h13, explicando 43 

que a reunião de hoje se trata de uma discussão, no Expediente, acerca do resultado de um Edital 44 

da Reitoria que foi publicado com a anuência deste Conselho. Explica que as propostas passaram 45 

por um processo, realizado pela Comissão de Homologação, de verificação de adesão às 46 

condições dispostas no Edital e, em seguida, pelo crivo de uma Comissão Julgadora com 47 

participação externa, cuja presidência foi exercida por professor Nelson Studart. Acrescenta que, 48 

antes do início das discussões, serão ouvidos a secretária-geral, Soraya, professor Nelson Studart 49 

e os proponentes das duas propostas recomendadas pela Comissão Julgadora. Expediente. 50 

Resultado do Edital Reitoria nº 59/2016 chamada para inscrições de propostas de criação de 51 

novos cursos de licenciatura na UFABC. Soraya explica ter sido membro da Comissão de 52 

Homologação das inscrições, que se reuniu por duas vezes, de acordo com o cronograma 53 

estabelecido em Portaria da Reitoria. Acrescenta que, dentre as propostas recebidas, três foram 54 

de nova entrada, as chamadas Licenciaturas Interdisciplinares (LI): Licenciaturas em Ciências 55 

Naturais e Matemática (LCNM), Licenciaturas em Humanidades (LH) e Licenciatura em Artes 56 

(LA). Ainda, foram recebidas sete propostas de cursos pós-LI: Licenciatura em Educação Física, 57 

Ciências Sociais, Ciências das Religiões, Letras, Geografia e Computação. Informa que o 58 

trabalho da Comissão foi de verificação da documentação e da consistência das propostas em 59 

relação ao Edital nº 59/2016. Finaliza, informando ter havido alguns problemas de consistência 60 

em algumas propostas, mas, após recursos e correções, todas as propostas foram homologadas. 61 

Então, passou-se à próxima etapa do processo, que foi a análise de cada uma das propostas pela 62 

Comissão Julgadora. Professor Nelson Studart explica ter sido uma honra atuar como presidente 63 

da Comissão. Afirma, ainda, ser uma atitude louvável a preocupação com a formação de 64 

professores. Relata que o trabalho da Comissão contou com diversas reuniões em que os 65 

proponentes foram sabatinados. Então, a Comissão optou por recomendar 4 (quatro) propostas, 66 

dentre as quais 2 (duas) são as LI, que surgiram como fruto das discussões do Comitê Gestor 67 

Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério da Educação 68 

(Comfor). Ressalta que a posição da Comissão Julgadora foi de que as duas propostas de LI 69 

satisfaziam os critérios apontados pelo Edital. Em seguida, lê a conclusão da Comissão: “A 70 

Comissão recomenda fortemente que as duas propostas convirjam para uma grade curricular 71 

com base comum de pelo menos um ano, correspondente a 3 (três) quadrimestres e que 72 

contemple maior ênfase no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no seu 73 

currículo.” Acrescenta que, analisando a proposta encaminhada para avaliação do Conselho, 74 

percebe-se claramente que as recomendações foram cumpridas. Sendo este o posicionamento da 75 

Comissão Julgadora, professor Nelson solicita emitir sua opinião pessoal. Informa ser vice-76 

coordenador da Comissão de Pós-Graduação de um Mestrado Profissional em Rede, intitulado 77 

“Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física” (MNPEF), que visa à formação 78 

continuada de professores que atuam no ensino médio na área de Física. Pondera que se não 79 

houver boa formação inicial na Universidade para os professores, os Mestrados Profissionais 80 

terão que continuar a existir para capacitar e não apenas para atualizar. Ainda, informa que, com 81 

sua experiência, pôde verificar que a separação dos bacharelados e licenciaturas realmente 82 

diminui a evasão nas licenciaturas. Findo relato do professor Nelson, professor Klaus explica 83 

que, após a conclusão dos trabalhos realizados pela Comissão Julgadora, a Reitoria consultou as 84 

áreas demandantes das propostas recomendadas quanto às demandas por espaço físico, recursos 85 
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humanos e infraestrutura, de modo a verificar a viabilidade dos cursos. Informa que as respostas 86 

das áreas demandantes indicam que as propostas de LI exigem apenas uma reestruturação dos 87 

recursos atualmente disponíveis, com modestos acréscimos. Já as duas propostas de licenciaturas 88 

de formação específica demandam muito mais do que as LI e do que é possível no contexto em 89 

que a UFABC está inserida. Assim, a Reitoria optou por colocar em discussão, nesta reunião, 90 

apenas a primeira parte da proposta, que são as LI. Acrescenta que as outras licenciaturas 91 

recomendadas serão discutidas quando o cenário possibilitar a captação dos recursos que elas 92 

exigem. Passa, então, a palavra para professora Virgínia Cardia Cardoso, coordenadora do 93 

Comfor e representante da área demandante. Ela inicia sua apresentação, explicando que o 94 

Comfor foi instituído em todas as universidades federais, a partir de uma política de formação de 95 

professores de ensino básico do Ministério da Educação (MEC), estabelecida em 2009. Tal 96 

política determinou que todas as ações relacionadas à formação de professores seriam efetuadas 97 

em colaboração com os estados e municípios e que deveria ser montada uma rede com a 98 

participação de todas as universidades públicas, comunitárias e sem fins lucrativos e dos 99 

institutos federais de educação. Acrescenta que o Comitê é composto por representantes dos 100 

cursos de graduação de formação de professores, as licenciaturas, bem como por representantes 101 

das Pró-Reitorias de Graduação (ProGrad), Extensão e Cultura (ProEC), Pós-Graduação 102 

(ProPG), do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) e da 103 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). Na UFABC, o Comfor foi instituído pela Portaria da 104 

Reitoria nº 653, de 26 de setembro de 2012, sob a coordenação do professor Derval dos Santos 105 

Rosa e começou, a partir de então, a discutir os problemas existentes nas licenciaturas da 106 

UFABC: os cursos não atendiam à legislação vigente e não correspondiam às demandas de todas 107 

as pesquisas acerca da formação de professores do ensino básico. Explica que tais discussões 108 

culminaram na nomeação de um Grupo de Trabalho (GT), nomeado pela Portaria da ProGrad nº 109 

10, de 10 de junho de 2013, que deveria realizar um estudo, buscando a elaboração do projeto 110 

pedagógico das Licenciaturas Interdisciplinares, em consonância com o Projeto Pedagógico da 111 

UFABC, bem como uma análise da viabilidade de sua implantação. Em seguida, elenca os 112 

docentes que participaram do GT e apresenta breve histórico da proposta, afirmando que sua 113 

primeira versão ocorreu em 2014. Então, ela foi apresentada e negociada com os cursos de 114 

licenciatura da UFABC para adequação. Em seguida, a proposta foi apresentada no Simpósio de 115 

Novos Cursos, em 8 de setembro de 2014, e à comunidade nos dias 28 de julho de 2015, em 116 

Santo André, e 11 de agosto de 2015, em São Bernardo do Campo. Posteriormente, houve 117 

diálogo com Reitoria e ProGrad para nova adequação e, por fim, a proposta foi submetida à 118 

avaliação e selecionada, por meio do Edital da Reitoria nº 059/2016. Nesse momento, professora 119 

Virgínia passa a palavra para professor Marcello Zanotello, para apresentação da proposta. Ele 120 

inicia a apresentação, realizando considerações sobre a formação inicial de professores para a 121 

educação básica. Explica que, em meados da década de 1970, foi iniciada uma discussão acerca 122 

dos modelos vigentes de formação de professores, em especial o modelo “3+1”, em que o 123 

estudante passava por três anos de formação exclusivamente técnico-científica e apenas no 124 

último ano recebia formação pedagógica mínima e realizava o estágio supervisionado. Em tal 125 

modelo, os conhecimentos pedagógicos eram colocados como um apêndice ou complemento ao 126 

bacharelado. Porém,  a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de  1996, que estabelece as diretrizes e 127 

bases da educação nacional (LDB), define que licenciaturas são cursos de graduação dedicados 128 

especialmente à formação de professores da educação básica, devendo observar normas 129 

específicas relacionadas com essa modalidade de oferta e integrando a dimensão da docência a 130 
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todas as atividades curriculares desde o início do curso. Ainda, menciona as Diretrizes 131 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica: a) “[...] tratar os 132 

conteúdos de forma articulada, o que significa que o estudo dos conteúdos da educação básica 133 

que serão ensinados deverá estar associado à perspectiva de sua didática e a seus fundamentos” e 134 

b) “[...] a inovação exigida para as licenciaturas é a identificação de procedimentos de seleção, 135 

organização e tratamento dos conteúdos, de forma diferenciada daquelas utilizadas em cursos de 136 

bacharelado; nas licenciaturas, os conteúdos disciplinares específicos da área são eixos do 137 

currículo que devem articular grande parte do saber pedagógico necessário ao exercício 138 

profissional e estarem constantemente referidos ao ensino da disciplina para as faixas etárias e as 139 

etapas correspondentes da educação básica”. Assim, a inovação exigida para as licenciaturas é a 140 

identificação de procedimentos de seleção, organização e tratamento de conteúdos de forma 141 

diferenciada daquelas utilizadas nos cursos de bacharelado. Em seguida, elenca os princípios 142 

utilizados para a elaboração da proposta: (i) compromisso com a formação profissional para 143 

atuação na educação básica e a valorização de seus profissionais; (ii) inseparabilidade entre 144 

formação científica e pedagógica; (iii) garantia de flexibilização curricular nos percursos de 145 

formação e (iv) ampliação, diversificação e reconhecimento de vivências e espaços de formação 146 

docente. Afirma-se ter buscado, ainda, respaldo em pesquisas sobre formação de professores, 147 

que apontam para a necessidade de um equilíbrio entre os conhecimentos pedagógicos, 148 

conceituais e metodológicos das áreas e os conteúdos integradores, estes últimos que são as 149 

relações entre teorias e práticas de ensino. Em seguida, passa a apresentar o panorama das 150 

licenciaturas na UFABC, afirmando ser um pré-requisito para o estudante se formar nas 151 

licenciaturas que ele tenha completado um bacharelado. Ainda, cerca de 75% (setenta e cinco 152 

por cento) da carga horária dos cursos de licenciatura são constituídas por disciplinas 153 

pertencentes a algum bacharelado, o que parece ao GT um desequilíbrio nos conhecimentos 154 

necessários para a formação de um professor. Desse modo, percebe-se que a Universidade 155 

mantém em suas licenciaturas um formato parecido com o “3+1”, que foi superado na década de 156 

70. Atualmente, há 210 (duzentas e dez) vagas anuais de ingresso que correspondem às 157 

licenciaturas, 160 (cento e sessenta) para o Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) e 50 158 

(cinquenta) para o Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H). Foi realizado um 159 

levantamento quanto ao número de egressos das licenciaturas e constatou-se haver um 160 

aproveitamento extremamente baixo das vagas. A proposta é que, por meio do Sistema de 161 

Seleção Unificada (SiSU) haja uma área básica de ingresso: Licenciaturas Interdisciplinares. 162 

Assim, o estudante não ingressaria em um determinado curso, haveria um ingresso único e, após 163 

um período, ele poderia optar por um dos dois novos cursos propostos, a LH e a LCNM. 164 

Posteriormente, ele poderá optar pela integralização de uma das licenciaturas específicas 165 

existentes ou que venham a ser criadas.  Assim, a proposta é que haja 210 (duzentas e dez) vagas 166 

de ingresso, as quais não serão novas vagas, mas retiradas das entradas dos Bacharelados 167 

Interdisciplinares (BI), sendo 50 (cinquenta) vagas para a LH e 160 para a LCNM, todas 168 

distribuídas igualmente nos períodos matutino e noturno. A estrutura formativa do estudante que 169 

ingressará por meio desse modelo será composta por três níveis: I) primeiro nível (área básica de 170 

ingresso) - conjunto de disciplinas obrigatórias comuns a todos os ingressantes, proporcionando 171 

uma formação didático-pedagógica geral relativa a temáticas fundamentais associadas à 172 

formação docente: a) natureza da função docente; b) estruturação do sistema educacional; c) 173 

políticas públicas voltadas para a educação escolar; d) distintas realidades escolares; e) relações 174 

entre escola e sociedade; f) organização do trabalho pedagógico na escola; g) desenvolvimento 175 
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cognitivo do ser humano e h) perspectivas para a realização de pesquisas na área educacional; II) 176 

segundo nível - opção de formação em duas grandes áreas temáticas para o exercício da docência 177 

na educação básica: a) LCNM - abordagem interdisciplinar de temas que são objetos de estudo 178 

das Ciências Naturais e Matemática, com os conteúdos estudados à luz de suas perspectivas 179 

conceituais, formais e de seu ensino e b) LH - abordagem de problemas contemporâneos que 180 

perpassam as áreas de História, Geografia, Sociologia e Filosofia, sendo de interesse também 181 

para as Letras e as Artes e III) terceiro nível - formação específica nas Licenciaturas em Ciências 182 

Biológicas, Filosofia, Física, Matemática ou Química. Em seguida, apresenta a estrutura 183 

curricular do curso e os conjuntos de componentes curriculares. Quanto à possibilidade de 184 

integralização de uma licenciatura e um bacharelado, sugere que, para realizá-lo, o estudante 185 

deve integralizar a matriz curricular de sua graduação de ingresso. Também, cada curso de 186 

ingresso poderia utilizar o coeficiente de afinidade (Ik) para estabelecer um valor mínimo para 187 

ingresso no curso. Em relação à demanda docente, foi realizada uma simulação cujo resultado 188 

apontou não ser necessária a contratação de novos docentes para a LCNM. Professora Patrícia 189 

informa que, para a LH, há a demanda de docentes, uma vez que as disciplinas comuns 190 

acontecem no campus Santo André divididas entre quatro cursos, porém, em São Bernardo, há 191 

apenas um curso de licenciatura e não há como realizar uma divisão. Desse modo, far-se-ia 192 

necessária a contratação de dez docentes. Porém, a condição mínima para implementação é de 193 

oito ou nove docentes. Ainda, a formação da licenciatura é em Humanidades e não faria sentido 194 

que apenas docentes da área da Filosofia lecionassem no curso. Professor Marcelo explica que, 195 

no que concerne à demanda por espaço físico, há uma necessidade antiga por um laboratório de 196 

prática de ensino, mas as áreas já existentes poderiam ser adequadas para isso. Finaliza 197 

reforçando que o que se discute no momento é um projeto construído e desenvolvido no âmbito 198 

institucional, por meio do Comfor, cuja responsabilidade e atribuição é cuidar da formação de 199 

professores para a educação básica. Antes de abrir as discussões, professor Klaus informa que o 200 

assunto está no Expediente e que não haverá deliberação nessa reunião. Ainda, salienta que não 201 

será analisado o projeto pedagógico, uma vez que essa é uma atribuição do Conselho de Ensino, 202 

Pesquisa e Extensão (ConsEPE). O que se está analisando é a adesão da proposta ao Plano de 203 

Desenvolvimento Institucional da UFABC (PDI), bem como as exigências de estrutura e 204 

recursos humanos necessários para sua implementação. Em discussão, diversos conselheiros 205 

parabenizam a proposta, acreditando estar muito bem elaborada. Ainda, quanto ao mérito, são 206 

tecidos comentários acerca do déficit de professores de educação básica no país. Menciona-se, 207 

ainda, ser esta uma oportunidade para que a UFABC exerça seu papel social como instituição 208 

pública, interferindo no meio em que está inserida. Também, ressalta-se a importância da 209 

proposta no contexto da reforma do ensino médio, que aprovou que os currículos serão 210 

oferecidos com ênfase em áreas. Para esse modelo, uma proposta como as LI poderá formar 211 

profissionais muito mais adaptados e coerentes. Relembra-se o histórico dos cursos de 212 

licenciatura do Centro Universitário Fundação Santo André (CUFSA), que formou e forma 213 

diversos profissionais da região, mas que, no momento cobra mensalidades altas, 214 

impossibilitando a entrada e permanência de estudantes mais vulneráveis. Assim, afirma-se 215 

haver uma demanda reprimida por cursos de licenciatura na região. Ainda, são realizados os 216 

seguintes questionamentos: 1) solicitam-se esclarecimentos acerca das 210 (duzentas e dez) 217 

vagas do curso, questionando-se quantas vagas serão subtraídas de cada Bacharelado 218 

Interdisciplinar (BI). Ainda, questiona-se se não seria necessário, também, indicar de quais 219 

cursos pós-BI essas vagas serão subtraídas, uma vez que o total de vagas dos BI é a soma das 220 
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vagas de cada curso pós-BI. A área demandante explica que já há vagas nos BI que seriam das 221 

licenciaturas: 160 (cento e sessenta) no BC&T e 50 (cinquenta) no BC&H. São essas as 210 222 

(duzentas e dez) que comporão as vagas das LI; 2) questiona-se como ocorrerá a transição do 223 

modelo vigente na Universidade para esse com a inclusão das LI como curso de entrada: o aluno 224 

matriculado em um BI poderá realizar uma licenciatura como pós-BI ou será impedido se 225 

implementado esse novo modelo? Professora Virgínia explica que a transição acontecerá como 226 

em qualquer projeto pedagógico e a regra valerá apenas para aqueles que ingressarem após o 227 

momento em que as vagas para as LI estiverem disponíveis no SiSU. Os alunos que atualmente 228 

cursam os bacharelados permanecerão com as regras de seu ingresso; 3) questiona-se se aqueles 229 

alunos ingressantes nas LI e que possuírem um determinado Coeficiente de Progressão 230 

Acadêmica (CPk) poderão cursar, também, um bacharelado relacionado. Afirma-se que a 231 

utilização do CPk para a transição do BI para licenciatura foi apenas uma sugestão para 232 

demonstrar que haverá essa possibilidade. Ainda, caso a regra seja aprovada, ela deverá valer 233 

tanto para os ingressantes das LI, quanto para os ingressantes dos BI, Professora Paula Tiba 234 

complementa, mencionando a Resolução ConsEPE nº 207, de 25 de fevereiro de 2016, que 235 

normatiza a transferência interna facultativa entre os bacharelados interdisciplinares oferecidos 236 

pela UFABC. Afirma que a Resolução deverá ser adequada, de modo a incluir as LI, caso haja 237 

aprovação. Ainda, afirma haver um Grupo de Trabalho (GT), no âmbito da Comissão de 238 

Graduação (CG) que realiza estudo acerca da possibilidade de um discente ingressante em um BI 239 

ter a possibilidade de cursar um curso de formação específica de outro BI. Ressalta que as LI já 240 

foram inseridas nessa discussão, considerando não ser este o foro adequado para essa discussão; 241 

4) questiona-se o porquê de o ingresso pelo SiSU ser pelas LI e não diretamente na LCNM ou na 242 

LH. É respondido que esse ingresso único permite ao aluno mais tempo para escolher com qual 243 

área possui mais afinidade; 5) questiona-se se foi dimensionada a necessidade de servidores 244 

técnico-administrativos para a implantação da proposta. Afirma-se não ser necessária a 245 

adequação em relação ao número de servidores técnico-administrativos, uma vez que, com o 246 

quadro atual é possível atender às demandas das LI, apesar de esse não ser o cenário ideal; 6) 247 

questiona-se se, como ocorre nos BI, o aluno que optar por não cursar uma licenciatura de 248 

formação específica poderá ser diplomado e, caso sim, qual será sua habilitação. É explicado que 249 

há essa possibilidade e que os diplomas serão para os cursos LH e LCNM. Acrescenta-se haver 250 

um mercado para isso, havendo, inclusive, concursos públicos municipais e estaduais; 7) 251 

menciona-se o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) /Câmara de Educação Básica 252 

(CEB) nº 2, de 30 de janeiro de 2008, referente à solicitação de Parecer sobre formação e atuação 253 

de docentes na organização pedagógica do ensino fundamental, considerando a lógica dos ciclos 254 

de formação humana, que afirma que, para lecionar no ensino fundamental, o docente precisa 255 

possuir formação em Curso Normal Superior e em Pedagogia, havendo apenas algumas 256 

exceções: licenciados em Artes Plásticas, Artes Cênicas, Educação Musical, Língua Estrangeira 257 

e Educação Física. Professor Fernando Cássio esclarece que o ensino fundamental é dividido em 258 

ciclos e o parecer mencionado diz respeito aos anos iniciais do ensino fundamental, que devem 259 

ser lecionados, realmente, por profissionais com formação em Curso Normal Superior e em 260 

Pedagogia. Já para os anos finais do ensino fundamental, a formação adequada é a licenciatura; 261 

8) menciona-se que a LI será o primeiro curso de ingresso da UFABC que não possuirá, por si 262 

só, uma diplomação. A área demandante explica que o Ministério da Educação (MEC) já 263 

reconhece a figura da área básica de ingresso. Há diversos cursos de graduação em muitas 264 

universidades cujo ingresso ocorre em uma área básica e não em curso específico. Desse modo, a 265 
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LI será a área básica de ingresso e os cursos interdisciplinares serão a LH e a LCNM, ambos com 266 

diplomação. Ainda, o estudante terá a opção de cursar as licenciaturas específicas, também com 267 

diplomas específicos. A esse respeito, menciona-se o ingresso da Universidade Federal do Sul da 268 

Bahia, cujo modelo é similar ao da UFABC, e cujo ingresso nas licenciaturas é, justamente, por 269 

meio de uma área básica de ensino; 9) questiona-se se, ao invés de implementar um novo curso 270 

de acesso, a reforma dos atuais BI e a diminuição da carga didática de disciplinas obrigatórias 271 

não resolveriam as questões colocadas acerca dos cursos de licenciatura. Ainda, ressalta-se que, 272 

com a nova entrada, as LH e LCNM serão cursos mais longos do que os BI. É explicado que 273 

revisar os BI não é a solução, uma vez que o aluno necessita iniciar sua formação como 274 

professor a partir do início do curso, conforme dispõe a LDB. Ressalta-se que esse é o grande 275 

problema enfrentado pelas licenciaturas da UFABC no momento. Em relação à duração dos 276 

cursos, informa-se que, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, cursos diferentes possuem 277 

diferentes cargas horárias. O fato de as LI serem mais longas do que o BC&T ou o BC&H é 278 

verdade, mas isso acontece por força de Lei. Ainda, menciona-se ser importante que as 279 

licenciaturas tenham espaço dentro da Instituição, pois, muitas vezes, elas são deixadas de lado. 280 

Por fim, ressalta-se a importância da formação de professores da educação básica para a região, 281 

em especial, no contexto da interdisciplinaridade, que permite ao professor o sentido de 282 

integração das ciências no ensino; 10) questiona-se se houve uma análise que indicou que há, de 283 

fato, demanda para as LI e que as vagas ofertadas serão preenchidas. Ainda, esboça-se 284 

preocupação com a captação de alunos, uma vez que outras universidades oferecem um ingresso 285 

diretamente pela licenciatura de escolha e, na UFABC, o estudante necessitará completar a LI 286 

antes de iniciar o curso específico. Quanto ao preenchimento das vagas, a área demandante 287 

informa perceber que todas as universidades públicas da Região que possuem ingresso 288 

diretamente pelas licenciaturas preenchem todas suas vagas e, desse modo, acredita-se que o 289 

mesmo ocorrerá na UFABC quando o ingresso passar a ser dessa maneira. Menciona-se, ainda, 290 

uma pesquisa da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI) que 291 

questiona aos ingressantes qual o curso de formação específica desejam realizar. O resultado 292 

demonstra um interesse muito pequeno pelas licenciaturas. Desse modo, se o aluno ingressar na 293 

UFABC por meio das LI, garantir-se-á que esse é, de fato, seu interesse. Ainda, com maior 294 

quantidade de alunos formados nas licenciaturas, aumenta-se a probabilidade de que cheguem a 295 

atuar como professores da educação básica. Ademais, menciona-se que as LI habilitam o 296 

profissional a atuar no Ensino Fundamental II, o que não ocorre com as licenciaturas específicas. 297 

Por fim, realizando-se um paralelo com os BI, reflete-se que, da mesma forma que uma LI pode 298 

ser considerada um obstáculo para o discente que deseja realizar uma licenciatura específica, o 299 

BI pode ser considerado um obstáculo para o discente que deseja se formar engenheiro, porém, 300 

isso não parece afetar as demandas pelos BI; 11) reflete-se que e o ingresso específico pelas 301 

licenciaturas e a formação de mais licenciados não necessariamente irá contribuir com o ensino 302 

básico, uma vez que não se sabe se esses egressos irão, realmente, atuar como professores do 303 

ensino fundamental. Desse modo, afirma-se que a separação do ingresso nas LI e nos BI seria 304 

apenas uma panaceia e considera-se interessante buscar saber quantos dos egressos das 305 

licenciaturas passaram a lecionar. Professora Virgínia faz um paralelo, questionando quantos dos 306 

egressos do bacharelado em Física atuam como bacharéis em Física. Acrescenta, afirmando que, 307 

ao proporcionar um ingresso por meio das LI, saber-se-á, ao menos, que há interesse em cursar 308 

uma licenciatura. Ainda, não há como controlar o que cada discente irá realizar ao sair da 309 

Universidade. Informa possuir 32 (trinta e dois) anos de experiência que lhe mostraram que 310 
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muitos professores possuíam um conhecimento muito aprofundado dos conteúdos, mas não eram 311 

bons profissionais porque não possuíam qualquer conhecimento didático. Por fim, afirma que o 312 

menor dos problemas das escolas básicas é a falta de conhecimento do conteúdo a ser 313 

ministrado. Professor Fernando Cássio afirma ser parte da estatística negativa do bacharelado, 314 

uma vez que sua graduação é em Ciências Moleculares, além de ser bacharel e licenciado em 315 

Química e doutor em Ciências (Físico-Química) e trabalhou, por opção, na educação básica. 316 

Assim, o mergulho nos dados não ajuda porque formar mais é um desafio colocado também para 317 

os bacharelados e para as engenharias. No caso das licenciaturas, a questão de formar mais é 318 

amplamente impactada por causas externas, uma vez que a profissão docente é profundamente 319 

desvalorizada. Acredita que seria elucidativa a leitura da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, 320 

que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências, em especial, sua a 321 

Meta 17: “valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de 322 

forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade 323 

equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE”. Acrescenta que a UFABC deve ir 324 

contra a corrente externa, deve ser um eixo de resistência. Desse modo, as LI não visam apenas a 325 

formar mais profissionais, mas formar melhor e profissionalizar a carreira da docência; 12) 326 

questiona-se, caso a demanda da LH por dez docentes não seja suprida, o curso poderá ser 327 

implementado. Professor Klaus informa não possuir novidades em relação a novas vagas para 328 

técnicos administrativos. Porém, para docentes, informa que todas as instâncias em que novos 329 

cursos foram discutidos, desde o ano de 2014, foram informadas ao MEC e que foram 330 

viabilizadas 16 (dezesseis) vagas para os novos cursos, das quais 8 (oito) serão destinadas a 331 

reforçar as novas licenciaturas e as outras reforçarão a área de Biotecnologia. Salienta que são 332 

vagas que a UFABC poderá utilizar apenas se houver a criação desses cursos; 13) questiona-se o 333 

que ocorreu com o projeto da Licenciatura em História. É esclarecido que, caso esse curso 334 

tivesse sido trazido para o ConsUni, haveria assuntos muito diversos sendo discutidos ao mesmo 335 

tempo, pois seriam quatro cursos, LH e LCNM, ambos interdisciplinares, e as licenciaturas em 336 

História e em Informática na Educação, ambas de natureza disciplinar. Assim, decidiu-se por 337 

focar a discussão nas LI e aguardar o momento oportuno para submeter os outros cursos ao crivo 338 

do Conselho; 14) questiona-se se a possibilidade de integralização de outro curso, que não o de 339 

ingresso, apenas após a integralização da matriz curricular obrigatória relativa à graduação de 340 

ingresso, não irá ferir a possibilidade de escolha dos discentes; fato esse considerado o grande 341 

diferencial da UFABC. Professor Marcelo afirma que a ideia do critério proposto é permitir a 342 

flexibilidade e a escolha do aluno, mas, ao mesmo tempo, garantir que ele cumpra sua 343 

responsabilidade com a área de ingresso. Acrescenta que o critério foi pensado para o discente 344 

que deseja permanecer na área das licenciaturas, mas que também deseja complementar sua 345 

formação com um bacharelado. Considera que o critério garante que não haja atalhos que 346 

possam comprometer a base de formação dos discentes. Ainda, menciona haver cursos na 347 

UFABC com cerca de 5% (cinco por cento) de disciplinas livres e afirma que são nesses casos 348 

que a liberdade de escolha é ferida. Ainda, afirma-se que esse critério foi apenas uma sugestão 349 

elaborada pelos proponentes e que não consta no PP; 15) reflete-se que o que se discute no 350 

momento não é apenas a criação de um novo curso de ingresso, mas de uma nova modalidade de 351 

ingresso, não mais por curso, mas por área, cujo efeito colateral é o aumento da disputa para 352 

ingressantes no BC&H e BC&T, uma vez que o número de vagas será diminuído; 16) questiona-353 

se se houve estudo do impacto do novo ingresso por meio das LI nos BI, uma vez que há 354 

docentes que lecionam nos BI e que migrarão para as LI, podendo haver uma deficiência de 355 
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docentes para atender aos requisitos dos BI. É esclarecido que não haverá impacto para os outros 356 

cursos, uma vez que as vagas que são teoricamente para as licenciaturas não mais estarão junto 357 

aos BI. Afirma-se que não haverá um aumento de turmas de determinadas disciplinas, uma vez 358 

que o número de estudantes que ingressam na UFABC não será alterado. Acrescenta-se que 359 

algumas disciplinas que são dos BI não estão na grade das LI, assim, mesmo que os docentes da 360 

área de ensino diminuam sua atuação nos BI, o número de turmas necessárias para atender às 361 

demandas dos desses bacharelados também será diminuído. Desse modo, acredita-se que esse 362 

projeto não impactará negativamente os BI; 17) reflete-se que a presente discussão não é sobre o 363 

projeto em pauta, mas sobre a essência dos BI, em particular do BC&T. Argumenta-se que, com 364 

o ingresso por meio das LI, a Instituição realiza uma afirmação que a sua visão inicial estava 365 

incorreta, uma vez que os licenciandos não mais ingressarão por meio de um BI. É esclarecido 366 

que a Instituição deve inovar constantemente. Desse modo, não se deve restringir o foco da 367 

Universidade nos bacharelados apenas porque o seu Projeto Pedagógico (PP) inicial previu 368 

apenas essa entrada. Considera-se então, que contemplar as licenciaturas seja uma inovação da 369 

Instituição. Ainda, afirma-se ter sido, de fato, um equívoco estabelecer as licenciaturas como 370 

cursos pós-bacharelado no PP inicial da UFABC. Os professores que conceberam a UFABC, em 371 

seu início, realizaram um trabalho imenso em pouco tempo e, desse modo, o PP inicial da 372 

UFABC é uma ideia que necessita ser aprimorada; 18) parabeniza-se a ideia, acrescentando-se 373 

haver discentes que gostariam de matricular-se em licenciaturas, mas não o conseguem realizar 374 

por não terem integralizado o BI, que possui disciplinas com alto grau de detalhamento e 375 

dificuldade que não seriam tão importantes para a atuação profissional no ensino básico. A área 376 

demandante agradece a consideração, porém esclarece que o curso não se propõe mais fácil do 377 

que um BI; 19) afirma-se que o ingresso por meio dos BI não impede que o discente comece a 378 

procurar uma formação voltada ao ensino logo no início de sua trajetória na universidade. 379 

Questiona-se, então, se não seria melhor reestruturar os BI de modo a adicionar mais disciplinas 380 

de didática e pedagogia, uma vez que elas são essenciais, também, para os bacharéis. A área 381 

demandante considera interessante oferecer nos BI alguns componentes curriculares que 382 

envolvam as questões didáticas, porém, afirma que isso não resolverá o problema da formação 383 

do professor, mas apenas do bacharel. Ainda, se for necessário oferecer turmas de didática para 384 

1.900 (mil e novecentos) alunos, serão necessárias mais vagas docentes na área de ensino. 385 

Ademais, ao se mencionar o conhecimento didático integrado, não se quer dizer apenas adicionar 386 

uma disciplina de didática, mas uma disciplina em que o aluno aprenderá, em conjunto, o 387 

conteúdo e como ensiná-lo. Desse modo, seria inviável realizar isso nos BI, porque todas as 388 

disciplinas teriam que abarcar essa discussão didática; 20) professor Klaus recorda a criação do 389 

BC&H, em 2009, momento em que considera ter sido desperdiçada a grande oportunidade de se 390 

criar uma entrada única, com uma bifurcação posterior entre Ciência e Tecnologia e Ciências e 391 

Humanidades. Assim, considera atraente na proposta em discussão a fusão entre as LH e LCNM, 392 

de modo a se constituir uma entrada única. Ressalta haver, com essa proposta, a possibilidade de 393 

se implementar a interdisciplinaridade de fato, oportunidade essa que foi deixada pelos BI; 21) 394 

questiona-se se o tempo de integralização das LI, 3.218 (três mil e duzentas e dezoito) horas, não 395 

seria demasiadamente grande, o que poderia tornar o curso menos atraente para os ingressantes. 396 

Ainda, afirma-se considerar 210 (duzentas e dez) vagas um número excessivo, uma vez que 397 

significaria que a UFABC possuiria o maior curso interdisciplinar em andamento. É esclarecido 398 

que o tempo para integralização, por exemplo, da LCNM é de 3.218 (três mil e duzentas e 399 

dezoito) horas, mas se espera que o discente, para integralizar a sua licenciatura de formação 400 
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específica, não necessitará de muito mais horas de curso, da mesma maneira que acontece com 401 

os cursos de formação específica dos BI. Acrescenta-se que o curso conta com apenas 30 (trinta) 402 

créditos de disciplinas obrigatórias e, caso o estudante pretenda cursar uma licenciatura, por 403 

exemplo, em Física, ele poderá pensar sua grade de disciplinas para esse fim e o mesmo ocorre 404 

com um bacharelado correlato; 22) afirma-se que, no momento, há a possibilidade de se 405 

ingressar em um dos BI e realizar bacharelado e licenciatura. Questiona-se se essa possibilidade 406 

será mantida uma vez implementadas as LI. A área demandante afirma que a proposta é que um 407 

aluno ingressante nas LI possa, também, realizar um bacharelado correlato. Há uma proposta 408 

para isso, mas está aberta a discussão e 23) questionam-se quais serão as disciplinas 409 

compartilhadas entre LCNM e LH, se serão apenas as disciplinas relacionadas a ensino ou se 410 

serão disciplinas de ambas as áreas. É esclarecido que a primeira parte da formação nas LI 411 

contempla tanto conteúdos didáticos, com “Didática”, “Libras e “Políticas Educacionais”, como 412 

alguns conteúdos relacionados a ambas as áreas específicas. Ao fim das discussões, professor 413 

Nelson agradece ao reitor, professor Klaus, e ao Conselho que aceitou sua indicação para 414 

presidir a Comissão Julgadora, o que afirma ter lhe dado muito prazer. Afirma ser bolsista da 415 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) num programa 416 

chamado Professor Visitante Nacional Sênior (PVNS) e terá dois anos para abraçar esse projeto 417 

das LI, que considera demasiadamente interessante e cuja implementação demandará muito 418 

trabalho. Ressalta que a sala de aula deve ser mudada e isso ocorrerá somente se começar a ser 419 

mudada dentro da universidade, durante a formação inicial dos professores. Professor Klaus 420 

afirma ser um privilégio para a UFABC contar com um professor com a senioridade do professor 421 

Nelson em seu quadro como visitante. Ainda, informa que o assunto comporá a Ordem do Dia da 422 

próxima sessão ordinária, momento em que os conselheiros deverão realizar propostas concretas 423 

que possam ser votadas. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o 424 

presidente agradece a presença de todos, e encerra a sessão às 17h50. Do que para constar, nós, 425 

Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Thiene Pelosi Cassiavillani, 426 

secretária executiva e Daniely Dias Campos, assistente em administração da Divisão de 427 

Conselhos, em conjunto com a secretária-geral, Soraya Cordeiro, lavramos e assinamos a 428 

presente Ata aprovada pelo presidente, Klaus Capelle e pelos demais presentes à sessão. 429 
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