
 
 

COMUNICADO DRG-SPO Nº 13/2021 
 

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP) – 
CÂMPUS SÃO PAULO - 2021 

 
 

De acordo com o estabelecido no Ofício nº 23/2021-PRO-ENS/RET/IFSP, 

a Pró-reitoria de Ensino solicita que seja formada comissão com o propósito de 

proceder a revisão do PPP (Projeto Político Pedagógico) do Câmpus São Paulo, 

com a seguinte composição: 

 Representantes do corpo docente – no mínimo um por 

departamento podendo chegar a um por curso;  

 Representantes do corpo técnico-administrativo;  

 Representante da coordenadoria de pesquisa;  

 Representante da coordenadoria de extensão;  

 Representantes do corpo discente, sendo, no mínimo, um aluno 

do Ensino Médio Integrado, um do Ensino Técnico Modular e um 

do Ensino Superior. 

 Representantes da comunidade externa. 

A Presidência da Comissão é de atribuição do Diretor Adjunto de Ensino. 

Há orientação da PRE-RET para que um pedagogo faça parte da 

comissão e, na impossibilidade de compor a comissão, que o documento final 

seja revisado por esse profissional.  

Cada câmpus deve organizar o cronograma de atividades de suas 

comissões locais em articulação com o trabalho organizado pela comissão do 

PDI.  



O documento deve ser aprovado pelo CONCAM-SPO e, após a sua 

aprovação, disponibilizado na página do câmpus. 

Para a composição da Comissão do Câmpus São Paulo, solicitamos aos 

interessados que indiquem essa intenção por meio do link 

https://forms.gle/n1uZ6KvVhu36XVrJ6, até a data limite de 29/06/2021. 

Caso haja interessados em número superior ao de vagas, será realizado 

um sorteio para a definição dos representantes de cada um dos segmentos 

previstos. 

No dia 30 de junho de 2021, até as 12h00min, será encaminhado, por 

meio do e-mail indicado na inscrição, um link para que os interessados 

assistam o sorteio que será realizado às 16h, na sala da Direção Geral do 

câmpus, evento aberto à participação presencial dos interessados, desde que 

cumpram as normas do protocolo sanitário. 

Caso não sejam apresentadas candidaturas caberá à Direção Geral do 

Câmpus São Paulo indicar os membros para a Comissão. 

 

São Paulo, 25 de junho de 2021. 
 
 

 

 

ALBERTO AKIO SHIGA 
DIRETOR GERAL 

CÂMPUS SÃO PAULO - IFSP 

https://forms.gle/n1uZ6KvVhu36XVrJ6

