
Ata da reunião 7 do PPP de 08.12.2016

Em oito  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 servidores Ana Paula Bulgarelli, Rita Marioto (presidente),
Renato Pugliese e Jair Garcia dos Santos. A servidora Valéria Curac absteve-se por estar
em férias. Ordem do dia: 1. Discutir a estruturação dos trabalhos a serem apresentados
na semana de planejamento inicial; 2. Tabelar as atividades realizadas pela comissão em
2016;  3. Organizar  o  cronograma  de  atividades  para  2017.  Responsável  pela  ata:
Renato M. Pugliese.

Expediente: Dando início  à reunião,  a  profa.  Ana Paula  sugere que os  membros da
comissão adiantem em dezembro/janeiro, na medida do possível e no intuito de otimizar
os  trabalhos  do  grupo,  algumas  leituras  necessárias  às  discussões  de  2017.  Nesse
sentido, propõe-se a esboçar um texto com as ideias principais de Vitor Paro sobre gestão
democrática, a ser encaminhado para apreciação, e posterior discussão, dos membros da
comissão. A profa. Rita, por sua vez, propõe-se a fazer o mesmo em relação à avaliação.
Dito  isso,  passou-se  à  discussão  dos  itens  da  pauta.  1.  O prof.  Renato  relembra  à
comissão os dois tópicos que serão tratados, a saber, a avaliação diagnóstica e o sistema
de avaliação, e informa à comissão que ela terá um total de seis horas, divididas entre os
dias 19 e 20 de dezembro, para apresentar, discutir e deliberar sobre esses assuntos com
o  grupo  docente.  O  servidor  Jair  sugere  que  os  TAEs  também  sejam convidados  a
participar das discussões e ainda que os trabalhos sigam a seguinte divisão: i. que no
primeiro dia seja feita uma apresentação inicial sobre os assuntos a serem discutidos e,
posteriormente, formados pequenos grupos de discussão entre os docentes; e que; ii. o
segundo dia seja destinado à deliberação coletiva. Seguindo essa orientação inicial, os
membros  da  comissão  passam a  pensar  sobre  as  atividades  a  serem realizadas  no
primeiro dia do planejamento inicial (19/12), acordando, ao final, o que segue: na primeira
hora,  apresentar  rapidamente  os  trabalhos  da  comissão  em  2016  e  as  informações
referentes ao sistema de avaliação (a partir dos balizadores legais que o regimentam, a
saber, a LDB, o regimento geral do IF, o PPI, a organização didática, o PPP, os PPCs, o
calendário  escolar,  o  material  enviado  pela  PRE  e  a  instrução  normativa  sobre  a
recuperação paralela e contínua – a ser enviada pelo servidor Jair aos demais membros
da comissão pelo  e-mail  institucional);  na  segunda hora,  formar  pequenos grupos de
discussão,  nos  quais  serão  discutidos  os  principais  pontos  acerca  do  sistema  de
avaliação para posterior deliberação; e, na terceira hora, compartilhar as conclusões de
cada  grupo  com  todo  corpo  docente.  Quanto  ao  segundo  dia  (20/12),  os  membros
acordam em iniciá-lo com uma breve retomada das conclusões alcançadas pelos grupos
de discussão no dia  anterior  passando,  a seguir, às deliberações. Ao final,  caso haja
tempo, a comissão fará uma apresentação da continuação de seus trabalhos em 2017,
aproveitando a ocasião para convidar os demais docentes a também participar. O prof.
Renato encarrega-se de preparar uma apresentação em Powerpoint para apreciação dos
demais membros da comissão na próxima reunião. 2. e 3. O prof. Renato propõe que a
comissão faça um balanço de suas atividades no ano de 2016 que sirva de registro e
reflexão  para  se  pensar  os  trabalhos  em  2017.  Esta  demanda  foi  registrada  e



encaminhada para reuniões futuras devido à urgência de se organizar a apresentação dos
trabalhos da comissão na semana de planejamento inicial. 

Encaminhamentos: Prof.  Renato  preparará  uma  apresentação  durante  a  semana  e
enviará a todos os membros da comissão, os quais farão uma leitura crítica para, na
próxima reunião, finalizarmos o arquivo.  Para a próxima reunião da Comissão do PPP,
13/12  às  11h,  teremos  a  pauta:  i.  discutir  e  finalizar  arquivo  para  apresentação  e
discussão com o corpo docente e TAEs na reunião de planejamento inicial. 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


