
Ata da 11ª reunião do PPP, de 20.04.2017

No dia vinte de abril  de dois mil e dezessete, às treze horas, teve início a reunião
ordinária da Comissão do Projeto Político Pedagógico (PPP) do câmpus São Paulo
Pirituba, com a presença dos servidores  Adriana P. J. Correa,  Ana Paula Bulgarelli,
Ana Márcia L. Costa (presidente), Mirtes Ione Ujikawa e Renato M. Pugliese. Esteve
ausente, de forma justificada, o servidor Danilo Amorim de Souza. Ordem do dia: 1.
Escolha dos temas a estudar e dialogar com o grupo docente para o desenho dos
pressupostos teóricos e metodológicos do IFSP e do câmpus que queremos construir.
2. Definição das frentes de trabalho, estratégias e operacionalização das atividades no
primeiro semestre de 2017, verificando quais dos assuntos que envolvem o projeto
político-pedagógico são comuns a outros documentos e já  foram confeccionados e
quais será preciso elaborar.  Responsável pela ata: Ana Paula Bulgarelli.

Expediente:  1.  A professora  Ana Paula  relembra que no último encontro  o  grupo
examinou a Lei de Criação dos Institutos Federais para a compreensão da escola em
que  estamos.  Como  próximo  passo  dos  trabalhos,  o  professor  Renato  sugere  à
comissão revisar o texto dos PPCs dos cursos integrados que versa sobre o IFSP e, a
partir  dele,  confeccionar  o  conteúdo do primeiro  capítulo  do  PPP.   2.  O professor
Renato sugere também que o trabalho seja feito coletivamente, criando-se um arquivo
comum para edição a ser disponibilizado na internet. Defende que o documento, após
confeccionado, seja disponibilizado ao corpo docente para contribuições. A professora
Adriana  pondera  que  disponibilizemos  o  documento  para  contribuições  após  a
confecção dos dois primeiros capítulos do documento (que versam sobre o IFSP e
sobre o câmpus São Paulo Pirituba, respectivamente). A profa. Ana Paula pergunta
aos colegas se eles têm alguma ideia de como os assuntos dos referidos capítulos
serão trabalhados com o corpo docente.  A profa.  Adriana sugere  que a  comissão
trabalhe diretamente com os documentos por meio de dinâmicas de grupo, sem que
haja alguma deliberação ou produto final. O prof. Renato sugere que o encontro com
os docentes seja feito em RNA. O grupo acorda em consultar os coordenadores de
curso sobre a melhor data para o encontro na RNA, sugerindo os dias 24 ou 31 de
maio. A presidente Ana Márcia se compromete a conversar com os coordenadores e
com a servidora Bianca sobre a questão. Sobre a divisão dos trabalhos, os membros
comprometem-se  a  elaborar  os  capítulos  1  e  2  coletivamente,  tendo  o  professor
Renato se voluntariado a disponibilizar os documentos na rede.  Encaminhamentos:
como pauta para a próxima reunião a se realizar em 11.05.2017, acordou-se pensar
em  sugestões  de  dinâmicas  para  o  trabalho  com  o  grupo  docente.  E,  para  tudo
constar, eu, Ana Márcia L. Costa, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, vai
assinada por mim e pelos demais presentes.
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