ATA DA III REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE APOIO A FORMAÇÃO
DOCENTE DO ESTADO DA BAHIA, FORPROF-BA, 2015
Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e quinze, às nove horas e quinze minutos, no
Instituto Anísio Teixeira - IAT, foi realizada a III Reunião do Fórum Estadual Permanente de
Apoio à Formação Docente do Estado da Bahia (Forprof-BA). Estiveram presentes, na reunião
ordinária, Nildon Carlos Pitombo, Diretor Geral do IAT/Secretaria da Educação do Estado da
Bahia (SEC) e Vice-presidente do Forprof-BA; Denise Santana Janzen, Coordenadora
Institucional do Parfor Presencial da Universidade Federal da Bahia (UFBA); Alessandra Santos
de Assis, Coordenadora Institucional do PIBID da Universidade Federal da Bahia (UFBA); Alda
Muniz Pepe, do Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE); Paulo Sérgio Costa,
Coordenador de Educação a Distância da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB/
Vitória da Conquista); Gleydson Tavares, Supervisor do Parfor Presencial da Universidade
Estadual de Santa Cruz (UESC); Elias Lins Guimarães, Pro-Reitor da Universidade Estadual de
Santa Cruz (UESC); Kelly Priscila Vilela, Assessora da Diretoria de Formação e
Experimentação Educacional (Dirfe/IAT/SEC); Jader Albuquerque, Coordenador Geral
UNEAD, Universidade do Estado da Bahia (UNEB); Camila de Souza Fiqueiredo,
Coordenadora Institucional do Pibid da Universidade do Estado da Bahia (UNEB); Claudionor
Silva, Coordenador Institucional do Parfor Presencial da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia (UESB); Cláudio Nunes, Coordenador Institucional do PIBID da Universidade Federal
do Sudoeste da Bahia (UESB); Ednaldo Ferreira Torres, Coordenador do Comitê Gestor
Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica da
Universidade Federal do Vale do São Francisco (Comfor – Univasf); João Danilo Oliveira,
Coordenador Institucional do PIBID da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS);
José Rodrigues de Souza Filho, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
(IFBaiano); Maria Cristina Martins Penido, Coordenadora Pedagógica do PIBID da
Universidade Federal da Bahia (UFBA); Paulo Penteado Filho, Coordenador do Programa
Universidade Aberta do Brasil da Universidade Federal da Bahia (UAB-UFBA); Valdice
Borges, Diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB
Sindicato); Francine Santos, Coordenadora do Programa Universidade Aberta do Brasil da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB); Silvia Maria Leite de Almeida, Coordenadora do
Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação
Básica da Universidade Federal da Bahia (Comfor-UFBA); Rafael Moreira Siqueira,
Coordenador de Gestão de Processos Educacionais da Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia (UFRB); Manuel Alves de Sousa, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia (IFBA); Cayo Pablo, Diretor de Educação a Distância do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Baiano (IFBaiano); Fátima Aparecida Silva, Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia (UFRB); Nadja Maria Lima Maciel, Universidade Estadual de Feira de
Santana (UEFS); Célia Alves Andrade, Secretária de Educação do Município de Jaguaquara e
representante da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime); André Luiz
Nascimento, Coordenador Institucional do Parfor Presencial da Universidade Estadual de Feira
de Santana (UEFS); Lurimar Batista, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia (IFBA); Reinaldo Oliveira, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB); Flávio
Santos, Coordenação de Desenvolvimento de Educação Superior (CODES/SEC); Laura Maria
Caetano, Coordenadora Adjunta Parfor Presencial da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia (UESB/Jequié); Luiz Valter de Lima, (representante do Fórum Estadual de Educação da
Bahia) Greiziela Lucia dos Santos, Secretaria de Educação do Município de Jaguaquara; Olívia
Maria dos Santos Mendes, Diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da
Bahia (APLB Sindicato); Hilda Silva Ferreira, Coordenadora Institucional do Parfor Presencial
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da Universidade do Estado da Bahia (UNEB); Dielson Hohenfeld, Coordenador Institucional do
PIBID do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA); Ana Lúcia
Gomes, Universidade do Estado da Bahia (UNEB); Luiz Gustavo Santos da Silva, Coordenador
da Coordenação de Formação de Professores (CFP/DIRFE/IAT/SEC), Roselene Rodrigues
Almeida Campos, Nádia Maria Gois da Rocha, Camila Santos Rosa e Carla Maria Marinho de
Souza Daumerie Santos, técnicas da Coordenação de Formação de Professores
(CFP/DIRFE/IAT/SEC), para tratar da seguinte pauta: 1) Informes; 2) V SBL / V PIBID; 3)
Apresentação das ações realizadas pelas IPES UFBA (Presencial) e UNEB (Presencial e EaD);
4) Retomada do ponto “Caminhos do Ensino a Distância (Parfor a Distância): perspectivas e
entraves”; 5) O que ocorrer. Como informes e avisos, destacaram-se os seguintes:1) Ausência do
Profº Nildon Pitombo, por alguns instantes, devido ao engarrafamento na cidade; 2) Atraso da
Profª Káthia Marise na reunião, por conta de retorno de viagem; 3) Assinatura da ata da segunda
reunião do Forprof-BA, ocorrida em 12 de junho do ano corrente; 4) proposição de nova data
para realização do ESUD em Salvador (30/11 a 03/12/2015); 5) Solicitação da Profª Alessandra
Assis de inserção na pauta do Forprof o que concerne ao Balanço do Fórum das Licenciaturas
nas Instituições de Ensino Superior; Discussão sobre o processo de reforma curricular das
licenciaturas a partir da aprovação das Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores
pelo CNE (01/07); Organização dos trabalhos do Forprof por comissões. Profº Luiz Gustavo,
após saudar os presentes, deu início à reunião com a apresentação dos informes. Logo em
seguida, passou a palavra ao Profº André Luiz, que solicitou um momento de fala para socializar
informações sobre a mudança de Coordenação do Parfor Presencial da UEFS, uma vez que a
Profª Nádja Maciel estaria assumindo os trabalhos em seu lugar. Registrou, também, sobre a II
Conferência Municipal de Educação, que foi realizada em Feira de Santana, entre os últimos
dias 13 a 15 de julho, com o objetivo de atualizar o Plano Municipal de Educação, em
consonância com o Plano Nacional de Educação - PNE. Com a palavra, o Profº Claudionor
Silva destacou que a pauta desta reunião não abordava a situação referente à crise do Parfor e
que havia risco dos professores não receberem bolsa a partir de novembro do corrente ano. Profº
Claudionor questionou quais as providências tomadas a partir da discussão ocorrida em última
reunião do Forprof. Profº Luis Gustavo lembrou aos presentes que foi encaminhado um e-mail a
todos os membros do Forprof-BA, no qual havia a solicitação de sugestão de pauta para a
reunião em andamento e que é necessário que retornem com sinalização de propostas. Profº
André ressaltou que na ata da II Reunião do Forprof-BA foi sinalizada a situação do
financiamento dos programas especiais e necesidade de diálogo com parlamentares, autoridades
políticas. Na ocasião, perguntou se essa demanda foi realizada. Profª Fátima Silva comentou
sobre o constrangimento que os professores estão passando nas Institutições de Ensino Superior
porque não há posicionamento das autoridades do Estado. Profª Hilda Ferreira registrou que,
juntamente com Profº José Bites, Jader Albuquerque e Camila Figueiredo estiveram na
Capes/MEC e que, na ocasião, obtiveram a informação de que não há recursos para pagamento
de bolsas. Profª Hilda afirmou que a oferta 2015.2 das 13 turmas Parfor Presencial UNEB já
formadas está suspensa ao tempo que informou que as IES podem iniciar as suas ofertas, mas a
Capes não garante financiamento para isso. Registrou, também, que a Capes está recolhendo
recursos das IES Federais para remeter nas bolsas, que o PIBID e o Parfor correm risco e que o
Linfe, Prodocência e Colaboração Internacional estão suspensos. Profº Paulo Penteado
comentou que a Diretoria de Educação a Distância da CAPES informou que o percentual a ser
cortado deveria ser de 80% referente ao custeio e de 13%, em média, do recurso para bolsa.
Profº Luiz Gustavo leu o ofício encaminhado no dia 16/06 aos membros do Forprof-BA,
documento expedido a partir de informação enviada pela CAPES e a Profª Hilda Ferreira
informou que o Profº José Bites solicitou à CAPES dados oficiais sobre a situação orçamentária
atual do Ministério e na ocasião lembrou aos presentes que o recurso do Ministério é oriundo do
pré-sal. Profº Luis Gustavo solicitou aos participantes que aguardassem a chegada do Profº
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Nildon Pitombo na reunião para dar seguimento às discussões relacionadas às situações dos
programas especiais e, retomando a pauta, solicitou à Profª Sílvia Maria que iniciasse a sua
apresentação sobre os cursos ofertados pela Universidade Federal da Bahia. A Profª Sílvia Maria
tratou sobre a formação inicial, continuada e mestrado profissional da UFBA. Comentou sobre
os cursos regulares, sobre os cursos especiais que possuíram convênio UFBA x FACED x
Prefeitura e que já são reconhecidos pelo MEC; relatou histórico dos cursos do Parfor
Presencial, das turmas já formadas e ainda em andamento e sinalizou que a oferta de cursos
Parfor Presencial de turmas foramadas em 2015.2, nas áreas de Pedagogia e Química, será
realizada no ano de 2016. Profª Sílvia Maria registrou tambem, a relação dos projetos PIBID e,
na ocasião, informou que precisaria de atualização de dados junto à Profª Alessandra Assis. Em
relação à formação continuada, Profª Sílvia Maria registrou todos os cursos de extensão,
aperfeiçoamento, especialização e pós graduação strictu sensu (Mestrado Profissional em
Educação: Currículo, Linguagens e Inovações Pedagógicas) e informou que os 16 cursos pela
Profª Densie Janzen em reunião anterior, a serem ofertados por meio de custeio da SEB e
SECADI tiveram seus recursos bloqueados (LOA/Recurso “20RJ”). Salientou que a UFBA não
receberá recursos nem para o Pacto Nacional pelo Fortalecimento pelo Ensino Médio (PNEM)
nem para o Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC). Profª Silvia destacou,
também, que os coordenadores do Comfor não receberam bolsa nesse ano, que há sete meses de
atraso. Profº Luiz Gustavo agradeceu a participação da Profª Silvia Maria e solicitou que a sua
apresentação fosse disponibilizada à CFP/DIRFE/IAT, para fins de acompanhamento e de
relatórios. Profª Sílvia Maria destacou que, no Sisfor, os coordenadores preenchem relatório
com informações referentes aos cursos SEB e SECADI e que os dados poderiam ser
socializados com o IAT também. Profº Nildon Pitombo comentou que, na sua chegada, havia
obtido informes sobre o que ocorrera no início da reunião e, com isso, propôs a divisão dos
membros presentes na mesma em três grupos com o intuito de prover o alinhamento das
questões que formavam a pauta do encontro: V SBL/V PIBID, Educação a Distância e Parfor.
Profº Nildon Pitombo sugeriu a elaboração de uma carta por todos os membros do Forprof-BA
e, na ocasião, falou sobre o ofício encaminhado aos mesmos através de informação obtida da
Capes/MEC bem como aviso no portal onde prevaleciam pressupostos de que os programas que
estão em andamento continuariam ativos e que a oferta 2015.2 estaria em análise. Destacou,
também, que é necessária uma discussão referente aos encaminhamentos para a realização do V
SBL/V PIBID, que é preciso observar situação da educação na modalidade à distância, uma vez
que existem 27 polos estaduais dos quais apenas 16 estão em funcionamento. Profº Nildon
comentou que existe um baixo índice de matrícula para a educação superior à distância e que é
preciso avançar no levantamento de dados. Profª Fátima Silva relatou que a situação vivida não
é realidade só com o Parfor e que uma postura política deve ser tomada em prol de melhorias.
Profº João Danilo ratificou a proposta do Profº Nildon lembrando que a discussão que seria
realizada no dia anterior com os membros do Consórcio UAB não foi realizada e aquele
momento seria oportuno para o grupo sinalizar as questões relacionadas a Educação a Distância.
Ressaltou que pensar alternativas para a oferta do evento SBL e Seminário PIBID bem como
alinhar quais os encaminhamentos referentes à situação do Parfor nas IPES também poderiam
ser elencadas nos grupos ali formados. Profº Paulo Penteado falou sobre possibilidade de o
grupo pensar na elaboração de cartas públicas, contato com a imprensa e encaminhamentos
junto ao Ministério da Educação com a finalidade de explicitar a situação atual vivida pelos
programas. Relatou que, a nivel estadual, ainda não existe um fórum de educação à distância;
que foi solicitado cortes orçamentários nas Universidades de cerca de 80%; que a educação a
distância não tem sido bem estruturada a nível de Estado. Profº Paulo Penteado falou da
necessidade de utilização do Sistema SISUAB para um mapeamento de dados e salientou que
muitas autoridades políticas nem sabem o que significa o Programa Universidade Aberta do
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Brasil (UAB). Profº Nildon Pitombo registrou que não há dados reais sobre os cursos de
Educação a Distância e que essa situação deve ser regularizada com urgência. Afirmou a
necessidade de ser analisada, também, a estrutura do Programa UAB dentro da rede de polos
presenciais para implementação dos cursos, uma vez que existe um grande número de jovens
sem acesso a educação em muitos municípios. Logo em seguida, solicitou que fossem formados
os três grupos de discussão e que retornassem dentro de um prazo de 40 minutos para
socialização e possíveis deliberações. O grupo SBL/PIBID foi composto pelo Profº Ednaldo
Torres, Profº João Danilo, Profª Ana Lúcia, Profº Cláudio Nunes, Profº Dielson Hohenfeld,
Profº Manoel Souza, Profª Alessandra Assis, Profª Camila Figueiredo, Profº Rafael Siqueira,
Profº Elias Guimarães, Profª Sílvia Maria, Profª Kelly Vilela e Profº Luiz Gustavo. Já o grupo
do Parfor foi formado pela Profª Alda Pepe, Profª Hilda Ferreira, Profª Nadja Maciel, Profº
Gleydson Tavares, Profº Claudionor Silva, Profª Fátima Silva, Profª Laura Caetano, Profª
Olívia Mendes, Profª Valdice Borges, Profª Célia Alves, Profº Reinaldo Braga, Profª Maria
Cristina, Profª Ddenise Janzen, Profº Flávio Gonçalves e Profº André Luiz. E, o grupo
Educação a Distância, constituído pelo Profº Paulo Penteado, Profº Paulo Sérgio, Profº Jader
Albuquerque, Profº Cayo Pablo e Profª Francine Mendes. Retomando as atividades, após
discussão realizada em cada grupo, a Profª Hilda, representando o grupo Parfor, justificou a
ausência de alguns dos membros naquele instante por conta de constar na convocação inicial do
encontro somente o turno matutino para as atividades do Fórum e aproveitou a ocasião para
informar que não poderia estar presente no turno vespertino por conta de agenda/viagem. Profª
Hilda destacou que há necessidade de ação política junto ao Ministério da Educação com
intervenção/apoio da União dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), União dos
Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e Sindicato de Trabalhadores da Educação do
Estado da Bahia (APLB). Na oportunidade, elencou os pontos a serem observados na
elaboração da carta: relevância dos programas; impacto social (Educação Básica x Aluno x
Família); necessidade de continuidade/garantia da oferta 2015.2; parfor na meta 15 do Plano
Estadual da Educação. Profº Nildon propôs a produção da carta por todos no período da tarde ou
na próxima segunda-feira, 20/07. Representando o grupo SBL/PIBID, o Profº João Danilo
comentou sobre a dificuldade para a realização do evento em Setembro e registrou a
contrapartida de realização do mesmo no Instituto Anisio Teixeira (IAT/SEC). Propôs um único
evento que integre todo o conjunto entre os dias 01 a 04 de dezembro do ano corrente, com
abertira na UFBA e restante da programação no IAT. No ensejo, Profº Flávio Santos registrou a
realização do Seminário “Herança Intelectual Africana” que tem como objetivo descolonizar o
Continente Africano, na Universidade do Estado da Bahia, nos dias 03 e 04 de dezembro. Profº
Jader Albuquerque, representando o grupo de Educação a Distância, recomendou a retomada de
discussão sobre a atuação do Consórcio UAB e que deve ser revista uma nomenclatura para a
Discussão EaD na Bahia. Informou que a CODES/SEC pode integrar o Fórum. Profº Flávio
destacou que, para isso, será necessária solicitação oficial para Secretaria Estadual da Educação
ao tempo em que informou que a Coordenação de Política de Ações Afirmativas integra a
CODES, atualmente. Profº Jader comentou que é necessária a observância sobre polos
presenciais e apoio aos gestores dos polos; sobre a responsabilidade sob o polo também no
sentido de sua concepção, direcionamento e política; sobre a produção de material didático e sua
redistribuição. Profº Jader falou, também, que será organizada agenda para reuniões do
Consórcio que versarão sobre o ESUD, juntamente com a UNIREDE, bem como aspectos
gerais. Profº Nildon destacou que, com essas intervenções, a pauta da III Reunião do ForprofBA foi vencida e que, ainda sim, há necessidade de definição do texto da carta ao MEC sobre a
atuação situação referente ao corte de recursos dos programas ligados à Educação Básica. Profª
Hilda garantiu o encaminhamento de minuta do texto até a próxima segunda-feira, dia 20/07.
Por fim, elencaram-se os seguintes encaminhamentos a serem realizados pelo Forprof-BA: 1)
Envio de minuta da carta a ser encaminhada ao MEC, para o e-mail
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parfor.iat@educacao.ba.gov.br, até o dia 20/07; 2) ofício a ser encaminhado para a SEC/BA
sobre a atuação da CODES nas reuniões do Consórcio UAB/ Fórum. Uma singela homenagem
foi feita ao Profº André Luiz pela sua atuação e militância no que concerne a formação de
professores, durante os anos que esteve na Coordenação Institucional do Parfor / UEFS. Profº
André, agradecendo o momento, salientou que embora esteja deixando a coordenação da UEFS,
estará disponível para o que for preciso e que o Forprof-BA poderá contar com o seu apoio
sempre que necessário, e apresentou a professora Nádia Maria Lima Maciel como sua
substituta. A ata da II Reunião do Forprof – BA, do ano de 2015, foi aprovada e devidamente
assinada pelos que fizeram presentes na mesma e, não havendo nada mais a tratar, a III Reunião
do Forprof-BA do corrente ano foi encerrada às doze horas e trinta e dois minutos e eu, Carla
Maria Marinho de Souza Daumerie Santos, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e
pelos presentes.
Nome
Assinatura
Alda Muniz Pepe
Alessandra Santos de Assis
Ana Lúcia Gomes
André Luiz Nascimento
Camila de Souza Figueiredo
Camila Santos Rosa
Carla Maria Marinho de Souza
Daumerie Santos
Cayo Pablo
Célia Alves Andrade
Cláudio Nunes
Claudionor Silva
Denise Santana Janzen
Dielson Hohenfeld
Elias Lins Guimarães
Ednaldo Ferreira Tôrres
Fátima Aparecida Silva
Flávio Santos
Francine Mendes Santos
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Gleydson Tavares
Greiziela Lucia dos Santos
Hilda Silva Ferreira
Jader Albuquerque
João Danilo Oliveira
José Rodrigues de Souza Filho
Kelly Priscila Vilela
Laura Maria Caetano da Silva
Lurimar Batista
Luiz Gustavo Santos da Silva
Luiz Valter de Lima
Manuel Alves de Sousa
Maria Cristina Martins Penido
Nadia Maria Gois da Rocha
Nadja Maria Lima Maciel
Nildon Pitombo
Olívia Maria dos Santos Mendes
Paulo Penteado Filho
Paulo Sérgio Costa
Rafael Moreira Siqueira
Reinaldo Oliveira
Roselene Rodrigues Almeida Campos
Silvia Maria Leite de Almeida
Valdice Borges
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