Ata da 16ª Reunião da Comissão do PPP, de 17 de agosto de 2017.
Em dezessete de agosto de dois mil e dezessete, realizamos uma reunião ordinária
da Comissão de Elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) do Câmpus São
Paulo Pirituba, com a presença dos servidores, Ana Márcia Lima Costa, Mirtes Ione
Ujikawa e Renato Marcon Pugliese. Estiveram ausentes, de forma justificada, os
servidores Danilo Amorim de Souza, Ana Paula Bulgarelli e Adriana P. J. Correia.
Ordem do dia: 1. Verificação da produção já construída até o momento pela
comissão; 2. Reorganização dos trabalhos após a saída de Ana Paula Bulgarelli; 3.
Convites a novos participantes para a comissão, e; 4. Redefinição de tarefas.
Responsável pela ata: Ana Márcia Lima Costa.
Expediente: A reunião foi iniciada por Renato apontando a necessidade de fazermos
um convite a comunidade acadêmica para compor a comissão, uma vez que ao longo
do primeiro semestre alguns membros solicitaram afastamento das atividades. Foram
discutidas algumas formas de mobilização e Renato ficou responsável por socializar
na Reunião de Curso o convite e enviar e-mail aos professores e alunos convidando
aos que tiverem interesse em participar. Ana Márcia deverá enviar o e-mail das turmas
para Renato. Dentre os trabalhos já realizados foi discutido que na última reunião
geral para discussão do documento com os demais servidores do Câmpus,
tivéssemos escritas (produções textuais, parágrafos, ideias) de todos para a medida
que fôssemos construindo o documento o texto do PPP expressasse a fala de todos,
inclusive utilizando passagens na íntegra. Porém esse objetivo não foi atingido e
decidimos criar outro espaço/instrumento onde os servidores, alunos e demais
participes da comunidade acadêmica pudessem apresentar contribuições. Assim, sob
a responsabilidade de Ana Márcia, será organizado um mural com uma caixa/urna
para coleta dessas contribuições, que ficará à disposição em local de acesso de
todos. Outro ponto já definido em reunião anterior é a elaboração dos primeiros
capítulos do PPP, que tiveram como responsáveis: Cap. 1. Ana Paula Bulgarelli; Cap.
2. Ana Márcia/Mirtes; Cap. 4. Adriana. Tendo a apresentação de uma primeira minuta
remarcada para discussão no dia 14/09/2017, em reunião ordinária. Por sugestão de
Renato resolvemos organizar e sistematizar um calendário de reuniões da comissão
descrevendo as reuniões já realizadas até aqui e as próximas datas para o segundo
semestre. Como uma estratégia de mobilização, socialização e envolvimento de todos
pensamos em realizar uma assembleia com os alunos e apresentar as discussões já
desenvolvidas para a elaboração do PPP, bem como, ouvi-los para enriquecer a
construção da proposta de trabalho e escrita do PPP. Foi discutido também a
organização de uma aba no site do Campus para descrição das atividades do PPP
(membros da comissão, notícias, cronograma de atividades etc.). Encaminhamentos:
Renato encaminhará e-mail de convites a comunidade acadêmica para participação
na Comissão. Ana Márcia fará a sistematização da ata e encaminhará a todos os
presentes ciência e anuência dos presentes. Encaminhará lista de e-mail das turmas
para Renato. Fará o mural e a caixa para a coleta de contribuições de todos no
Campus. E, para tudo constar, eu, Ana Márcia Lima Costa, lavrei a presente ata que,
depois de aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes.
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