
Ata da 1ª reunião da comissão do PPP, de 13 de outubro de 2016.

Em treze de outubro de dois mil e dezesseis, às 11 horas, teve início a primeira
reunião  ordinária  da  Comissão  do  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP)  do
câmpus  São  Paulo  Pirituba,  com  a  presença  dos  servidores  Ana  Paula
Bulgarelli, Rita Roberta Marioto (presidente), Renato Marcon Pugliese, Danilo
Amorim, Hania Cecília Pilan  e  Valéria Curac.  Ordem do dia:  1.  organização
dos trabalhos da comissão. Responsável pela ata: Ana Paula Bulgarelli.

Expediente: O prof. Danilo abre a reunião sugerindo o contato com a diretoria
de projetos especiais da Pró-Reitora de Ensino (PRE) para o recebimento de
orientações sobre os princípios que orientam o Projeto Político Pedagógico do
IFSP, ficando estabelecido que o mesmo se encarregaria de estabelecer tal
contato e, se possível, agendar uma visita da PRE ao câmpus. O prof. Danilo
pondera ainda a necessidade do exame dos principais documentos que versam
sobre o Projeto Político Pedagógico do IFSP como pré-condição balizadora dos
trabalhos da comissão,  sugerindo a leitura  dos mesmos para  discussão na
próxima reunião, a saber: do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), do Projeto
Pedagógico do IFSP e da Organização Didática  dos Cursos ofertados pelo
IFSP –  comprometendo-se  a  enviá-los  pelo  e-mail  institucional  a  todos  os
membros da comissão. A seguir, o professor Renato sugere que se definam os
assuntos cuja apreciação se considere mais urgente para orientar os trabalhos
da comissão. Encaminhamentos: Após a deliberação dos presentes, definiu-
se  como  temas  mais  urgentes  e  pontos  de  pauta  da  próxima  reunião  os
seguintes: (i) a discussão sobre o sistema de avaliação, (ii) a questão das salas
ambiente, (iii) o horário de funcionamento do câmpus e (iv) o projeto integrador
do Curso Técnico de Logística Integrado ao Ensino Médio, que tem início logo
no  primeiro  ano  do  curso.  E,  para  tudo  constar,  eu,  professora  Ana  Paula
Bulgarelli, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pela
presidente da comissão.
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