Ata da reunião 2 do PPP de 27.10.2016
No dia vinte e sete de outubro de dois mil e dezesseis, às doze horas, teve início a
reunião ordinária da Comissão do Projeto Político Pedagógico (PPP) do Câmpus São
Paulo Pirituba, com a presença dos servidores Renato Marcon Pugliese, Rogério
Aparecido Campanari Xavier, Jair Garcia dos Santos, Hânia Cecília Pilan, Valéria Curac,
Felipe Basile, Ana Paula Bulgarelli, Danilo Amorim de Souza, Ana Carolina Vila Ramos
dos Santos e Rita Roberta Marioto (presidente). Ordem do dia: 1. Horário de
funcionamento do câmpus e dos cursos; 2. Utilização/organização das salas,
possibilidade de salas ambiente; 3. Sistema de avaliação a ser adotado no próximo ano;
4. Projetos integradores. Responsável pela ata: Renato M. Pugliese.
Expediente: Prof. Renato abre a reunião indicando a necessidade de discutir quatro
pontos da pauta, identificados como emergenciais na primeira reunião realizada pela
comissão. Os documentos utilizados como base para a discussão dos temas são a
Organização didática e PPI. Prof. Danilo informa que, conforme combinado na última
reunião, entrou em contato com PRE e pré-agendou com Fabiana, Diretora de Projetos
Especiais, para dia 09/11, a discussão do PPP, a ser realizada na reunião geral com
professores. E que a comissão do PPP, junto com outros professores, visitou a EMEF
Desembargador Amorim Lima, no último dia 25/10, para conhecimento de seu projeto
pedagógico, prevendo futuras discussões sobre o mesmo. Profa. Ana Carolina pontua que
se deve discutir qual o papel das comissões e de suas decisões. Os presentes propõem o
debate sobre a atuação das comissões e a necessidade de garantia dos princípios de
gestão democrática juntamente com a gestão do câmpus e o coletivo dos professores.
Após os informes gerais, passou-se ao tratamento da pauta prevista: 1. A profa. Hânia
informa que a definição do horário depende da avaliação da oferta de alimentação para
alunos e da busca de alternativas. Sendo consenso entre os presentes na reunião que o
horário fechado com seis aulas no período vespertino deve ser a última opção. Prof.
Renato pontua a necessidade de discussão do calendário. Prof. Rogério acentua a
necessidade de fazer funcionar os mecanismos que garantam a distribuição e atribuição
de tarefas e responsabilidades entre todos no câmpus, propondo a discussão sobre a
tomada de decisões no interior do câmpus. Os presentes encaminham a necessidade de
discussão desse ponto da reunião geral de professores. Profa. Hânia propõe a realização
de conselhos de classe abertos aos alunos e pais, sendo considerados dias letivos, a fins
de confecção do calendário. Propõe-se que o conselho de classe seja ponto de pauta de
próxima reunião. A profa. Hânia, DAE, encaminhará, de acordo com a organização
didática, a elaboração do calendário, juntamente aos setores pedagógicos e
administrativos. 2. Prof. Renato levanta as diversas possibilidades de avaliação presentes
na Organização didática, destacando a previsão de no mínimo dois instrumentos de
avaliação por semestre. Discutiu-se sobre os instrumentos de avaliação e a necessidade
de atribuição de notas e conceitos ao longo dos bimestres e semestres. Jair destacou a
necessidade de discussões permanentes sobre a avaliação e a atuação do
sociopedagógico em conjunto com a comissão de formação continuada. Pontuou a
necessidade de avaliação diagnóstica, no que foi acordado por toda a comissão para o
início de 2017. Prof. Renato indicou a necessidade de construção de um padrão mínimo
para a avaliação, com o máximo de autonomia possível para os professores, seguindo os
documentos discutidos. Propôs-se a realização de uma nota final por semestre e a
realização de algum instrumento reflexivo por bimestre, para o conselho pedagógico,
como fichas de observações, habilidades, ou outros, que se associem com a avaliação
diagnóstica inicialmente aplicada. Estabeleceu-se também a possibilidade de revisão do
sistema de avaliação ao longo de todo o ano letivo. Jair indicou como ponto de pauta da
próxima reunião a semana de integração. Dada a proximidade do início das aulas,

decidiu-se pelo encerramento da reunião. Encaminhamentos: Para a próxima reunião,
no dia 03/11, deverão ser discutidos os seguintes pontos de pauta: Informes, Avaliação
diagnóstica, Semana de integração e Sistema de avaliação. E, para tudo constar, eu,
professor Renato M. Pugliese, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será
assinada pela presidente da comissão.

__________________________
Presidente da Comissão do PPP

