
Ata da reunião 6 do PPP de 01/12/2016

No dia primeiro de dezembro 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 professores Ana Paula Bulgarelli, Renato Pugliese, Danilo
Amorim, Hânia Pilan e Rita Marioto (presidente). Ordem do dia: 1. Instrumentos para a
Avaliação  Diagnóstica;  2. Bibliografia  para  tema  Gestão  Democrática;  3. Elaborar
Cronograma de trabalho. Responsável pela ata: Renato M. Pugliese.

Expediente: 1. A professora Rita questiona a possibilidade e a viabilidade de levarmos a
discussão sobre quais instrumentos utilizar na avaliação para a RNA ou para a Semana
de  Planejamento.  A  profa.  Hânia  informa  que  haverá,  anteriormente  à  Semana  de
Planejamento regular, que ocorrerá no início  do ano letivo de 2017,  uma semana de
trabalhos  conjuntos  entre  todos  os  professores  do  câmpus  ao  final  deste  mês  de
dezembro,  ao  que  a  Comissão  entra  em consenso  de  que  o  melhor  momento  para
apresentar as propostas de instrumentos a serem utilizados como avaliação diagnóstica é
nessa última semana de trabalhos coletivos  em dezembro.  Também é consenso que
fazendo este trabalho coletivo ainda neste mês, a CAE, a CSP e os Coordenadores de
Curso terão melhores condições de estruturar propostas para a Semana de Integração.
Danilo  apresenta  conceitos  sobre  a  avaliação  diagnóstica  apresentados  pela  PRE  e
sugere a mostra destes itens como parte dos trabalhos coletivos adiantes. A comissão
entende que os resultados desta avaliação devem nortear o fechamento dos planos de
ensino a partir de atividades de análise, reflexão e projeção durante a semana seguinte à
Semana de Integração, possivelmente destinada à conclusão do Planejamento Escolar. É
consenso entre os membros da comissão que materiais orientadores de debates (como
os roteiros oferecidos pela PRE, cronogramas de trabalho, materiais online da revista
Nova  Escola,  entre  outros)  devem ser  enviados  a  todo  o  corpo  docente  do  câmpus
anteriormente  à  semana  de  trabalho  coletivo  no  fim  do  mês  de  dezembro;  2. Foi
entendido para a comissão que este tema entrará em pauta em outros momentos, para
levantamento de bibliografia e com a participação de estudantes, servidores, comunidade,
etc.;  3.  Rita  levanta  a  necessidade  de  estabelecermos  um  cronograma  de  trabalho
pensando  na  confecção  efetiva  do  documento  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP)  do
câmpus São Paulo Pirituba. O professor Renato apresenta exemplos de cronogramas
realizados por outros câmpus e a comissão entende que, para organizar um cronograma
de confecção concreta e eficaz do documento é necessário que estudantes dos cursos
regulares já estejam frequentando os debates, bem como a comunidade, representantes
sociais, servidores e professores de outros câmpus, além da equipe da PRE, o que leva a
possibilidade  de  estabelecermos  um  plano  de  trabalho  completo  apenas  no  primeiro
semestre de 2017. O professor Renato sugere a elaboração de cronograma retroativo e
breve  das  atividades  desenvolvidas  por  esta  comissão  em  2016,  ao  passo  que  a
comissão concorda com a proposta.

Encaminhamentos:  Apresentar  na  RNA próxima:  i.  informes  sobre  os  trabalhos  que
serão realizados nas próximas semanas; ii. que os professores receberão materiais por e-
mail para auxiliar na discussão posterior. Para a próxima reunião da Comissão do PPP,
08/12 às 11h,  teremos a pauta:  i.  estruturação dos trabalhos coletivos na semana de
planejamento  inicial;  ii.  organizar  cronograma  ou  tabelar  atividades  realizadas  pela
comissão em 2016.  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
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