
Ata da 9ª reunião do PPP, de 23.03.2017

No dia vinte e três de março de dois mil e dezessete, às quatorze horas, teve
início a reunião ordinária da Comissão do Projeto Político Pedagógico (PPP) do
Câmpus São Paulo Pirituba, com a presença dos servidores  Renato Marcon
Pugliese,  Ana  Paula  Bulgarelli,  Danilo  Amorim,  Ana  Márcia  Lima  Costa  e
Adriana Paes Jesus Correia. Estiveram ausentes Hania Cecília Pilan e Valéria
Curac.  Ordem do dia: 1. Nomeação de novo presidente para a comissão;  2.
Definição dos dias e horários para reuniões em 2017; 3. Conversa sobre quais
as características do câmpus PTB. Responsável pela ata: Renato Pugliese.

Expediente: 1.  A servidora Técnica Administrativa Educacional, pedagoga do
câmpus PTB, foi nomeada presidente da Comissão para elaboração do PPP do
câmpus; 2. Após análise dos horários de trabalho dos membros da comissão,
as  reuniões  para  o  primeiro  semestre  de  2017  foram  atrubuídas  para  as
quintas-feiras,  das  13  às  15  horas,  com  periodicidade  quinzenal;  3. Foi
discutido como encontrar as características do câmpus Pirituba do IFSP, com
base  no  diálogo  com  a  comunidade  escolar  (pais,  vizinhos,  professores,
técnicos e estudantes). A partir  da proposta da profa. Adriana Correia, ficou
estabelecido que trabalharemos em dois eixos durante este ano letivo: i. Em
que  escola  estamos?!,  durante  o  primeiro  semestre  e;  ii.  Que  escola
queremos?!,  durante  o  segundo  semestre.  Encaminhamentos:  1.  Para  os
novos membros da comissão, para a qual será produzida nova portaria, o prof.
Renato ficou encarregado de enviar  os arquivos relativos às discussões de
2016;  2.  Para iniciar os trabalhos de diálogo sobre o tema “em que escola
estamos?!”, este será o ponto de pauta principal do próximo encontro, para
pensar  em estratégias  de  mobilização  e  diálogo. E,  para  tudo  constar,  eu,
professor Renato Pugliese, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será
assinada pela presidente da comissão.
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Presidente da Comissão


