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1.

Projeto Pedagógico Institucional (PPI)








O (PPI) estabelece diretrizes para o contínuo avanço institucional. Deve estar em sintonia
com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), pois é o documento que vai nortear as
práticas institucionais na área acadêmica, o seu compromisso com as questões sociais,
bem como os mecanismos de inserção regional da universidade e suas concepções sobre
os processos de ensino, aprendizagem e avaliação.
AppCivist: plataforma digital para montagem de assembleias democráticas e ação coletiva
para auxiliar em um processo participativo
Site do PPI já está no ar (www.unifesp.appcivist.org), utilizar login e senha da intranet.
Comunidade pode mandar ideiais dentro de 10 Temas Geradores.
Criação de um Coitê Editorial Local (CEL) em cada campus
Cronograma: discussões intra campus (mai-ago), inter campi (set-dez), conselhos centrais
(chegar em março de 2019 no CONSU)
Docentes, discentes e técnicos podem participar da elaboração

2. Balanço IV Congresso Acadêmico Unifesp


3.

Houve cerca de 6000 inscritos. Possivelmente vão revezar nos próximos anos,
central/campi. Problemas de inscrição: resumos duplicados, planilhas chegaram só na
véspera. Pouca participação dos docentes.

Oferta de curso EAD sobre acessibilidade


Curso para toda a comunidade UNIFESP, em parceria com a Pró Reitoria de Gestão de
Pessoas. Início em 06/08, inscrição em julho, 60 vagas. Curso EAD que dura cerca de 8
semanas. Objetivo: sensibilizar comunidade para a questão da acessibilidade. Apesar de
discutir alguns pontos, não tem como objetivo principal formar prática docente adaptada.

4. Homologação Calendário Acadêmico Geral pelo Conselho de Graduação (reunião de 20/06)



Para compensar o período da greve dos caminhoneiros, optou-se por fazer o 2º semestre
mais longo, de modo a totalizar os 200 dias letivos.
Início do 2º semestre em 06/08 em todos os campi. Término em Diadema em 15/dez.
Exames 17-21/dez. Pasta verde: 06/jan. Custo: eliminar 1 dos períodos de rematrícula de
Diadema.

