
Ata da 5ª reunião, de 17.11.2016

Em dezessete de novembro de dois mil e dezesseis, às onze horas, teve início
a  reunião  ordinária  da  Comissão  do  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP)  do
câmpus  São  Paulo  Pirituba,  com  a  presença  dos  servidores  Ana  Paula
Bulgarelli,  Danilo  Amorim,  Renato  Marcon  Pugliese,  Rita  Roberta  Marioto
(presidente), Hania Cecilia Pilan, Rogério Aparecido Campanari Xavier  e  Jair
Garcia  dos  Santos. Ordem  do  dia:  1. discussão  das  demandas  sobre  o
sistema  de  vigilância  e  questões  relacionadas  ao  acesso  ao  câmpus;  2.
discussão da questão das salas ambientes; 3. elaboração de um cronograma
de  estudos  sobre  os  sistemas  de  avaliação  e  a  gestão  democrática;  4.
discussão sobre a questão da recuperação paralela.  Responsável pela ata:
Ana Paula Bulgarelli.

Expediente: 1. A comissão acorda que o uso de segurança armada durante o
período letivo é descabido e entende que no mais a questão deve ser decidida
pela administração do câmpus. Sobre o acesso ao câmpus, a comissão avalia
que a questão deve ser deliberada em RNA, por não se tratar de matéria de
competência da comissão. Jair pondera ser preciso criar um regulamento para
definir  o  acesso  e  relata  que,  no  câmpus  de  Registro,  os  seguranças  da
portaria faziam uso de interfone para autorizar a entrada de visitantes. Adverte,
contudo, que, caso o câmpus São Paulo Pirituba se espelhe nesse exemplo,
referido procedimento deve ser  definido em contrato,  pois  se trata de nova
atribuição de atividade aos vigilantes. 2. O prof. Rogério informa que as salas
ambientes foram consideras pela comissão do PPC ao tratar da atribuição de
aulas dos docentes. 3.  No que tange ao sistema de avaliação, o prof. Danilo
informa  que  entrou  em  contato  com  a  servidora  Fabiana  da  PRE  e  ficou
acordada uma visita dela ao câmpus no início de 2017. Informa também ter
sido informado por ela que na nuvem do IF há materiais sobre avaliação que
serão úteis à comissão. Após discussão, a comissão entende que deva haver
plena autonomia do professor e que as avaliações sejam realizadas em ciclos
bimestrais.  Jair  pondera a necessidade de a comissão apresentar ao grupo
docente  todas  possibilidades  de  avaliação  em  RNA.  Defende  ainda  a
construção coletiva e constante de aperfeiçoamento do sistema de avaliação
mediante  a formação e capacitação continuada dos docentes.  A profa.  Rita
pondera que os docentes que optem pela avaliação integrada deveriam realizar
um  trabalho  efetivamente  integrado  entre  as  disciplinas  desde  o  início  do
semestre e adverte que referida integração deve estar prevista no currículo.
Encaminhamentos:  Ao  final  da  discussão,  a  comissão  delibera  sobre  os
encaminhamentos dos assuntos a serem apresentados em RNA, a saber: (i)
informar o grupo docente sobre as possibilidades previstas em regimento para
avaliação  e  a  necessidade  de,  ao  menos,  dois  instrumentos  distintos  de
avaliação  por  ciclo;  (ii)  propor  que  as  avaliações  se  realizem  em  ciclos
bimestrais; (iii) enfatizar ao grupo docente que a intenção da comissão é de



contribuir para o debate e aprimoramento do sistema de avaliação do câmpus e
nunca  de  impor  nenhuma posição;  (iv)  repassar  à  Comissão  de  Formação
Continuada  a  necessidade  de  análise  dos  materiais  referentes  à  avaliação
disponíveis na nuvem do IF e da formação continuada do corpo docente quanto
à questão na pessoa da sua presidente, a profa. Cláudia; (v) confeccionar uma
apresentação para exibição na RNA de 30.11, que ficou a cargo do Jair. Ao
final, ficou também acordada a mudança de dia e horário das reuniões para as
terças-feiras, às 14h30. Após terem sido encaminhadas as questões acima, foi
definida a pauta da próxima reunião, a saber: (i)  tirar três propostas acerca da
avaliação diagnóstica para apresentação na RNA junto com a apresentação do
sistema de avaliação no dia 30.11; e (ii) fazer um levantamento bibliográfico
acerca da gestão democrática. E, para tudo constar, eu, professora Ana Paula
Bulgarelli, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pela
presidente da comissão.

_____________________________________

Presidente da Comissão


