
 

Informações Gerais e Tutorial Projeto Pedagógico Institucional Unifesp 

 

 

 

Olá, Comunidade Unifesp, 

 

O site do PPI já está no ar!  

Você sabe o que é o Projeto Pedagógico Institucional? 

Já acessou a página, convidou colegas, criou propostas? 

 

Nós da Comissão Editorial Local (CEL) estamos à disposição para apoio a esse processo democrático               

na Unifesp, e preparamos este tutorial para facilitar o acesso e criação de propostas. 

 

 

 

Venha, Conheça, Participe! 

 

Acesse UNIFESP.APPCIVIST.ORG e seja autor de uma proposta para o Projeto Pedagógico 
Institucional da Unifesp! 

 
 
 
 
 

CEL Baixada Santista: 
Daiany Seoni 

Felipe Saab 
Fernanda Gomes 

Gelson Ribeiro 
Leonardo Yokoyama 

Patrícia Poletto  
 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1. O que é o Projeto Político Pedagógico Institucional (PPI)?  

O PPI é o documento que estabelece as diretrizes para toda ação de ensino, pesquisa e extensão                 

desenvolvida na Unifesp, promovendo o alcance do perfil de universidade pública que se deseja construir.               

Se baseia na compreensão de que essas diretrizes devem ser consideradas em cada um dos projetos                

pedagógicos das unidades universitárias, dos cursos e programas. 

Estamos na primeira fase do processo participativo de construção do PPI. Nesta fase você pode criar             

uma proposta, convidar autores para trabalharem conjuntamente com você em uma proposta e publicar            

suas ideias para obter comentários da comunidade. Tudo isso no ambiente virtual unifesp.appcivist.org 

Você já conhece todas as fases do processo de construção do PPI? 

              Passo-a-Passo PPI 

● Fase 1: Propostas Iniciais (08/05 - 11/08/2018): Qualquer membro da comunidade Unifesp            

pode criar uma proposta inicial até 11/08 e compartilhá-la com outros para trabalhar em              

conjunto. A proposta teria três status possíveis: Rascunho Privado, Rascunho Público e            

Proposta Publicada. Até 30/06, só existe a opção de Rascunho Privado, no qual somente os               

compartilhados podem ver, editar e comentar. Depois de 01/07, os compartilhados decidem            

quando tornar o seu Rascunho Privado em Rascunho Público ou Proposta Publicada. Toda a              

comunidade Unifesp pode ver e comentar sobre um Rascunho Público, mas só os             

compartilhados podem editar. Até 11/08, eles têm que tornar o seu Rascunho Público (ou              

Privado) em Proposta Publicada para avançar para a próxima fase. Toda comunidade Unifesp             

pode ver e comentar uma Proposta Publicada, mas ninguém pode mais editar ou mudar o               

status. Todas as Propostas Publicadas -- menos aquelas excluídas por violarem o código de              

conduta da universidade -- vão para Fase 2. Visite o FAQ e Mídia para aprender mais. As                 

propostas são norteadas por 10 Temas para permitir maior coerência do processo. Os Temas              

são organizados em 40 “destaques” e mais de 70 “provocações”. A sua proposta certamente              

se encaixará em um deles. Visite o Temas e Palavras-chave. Também nesta Fase 1 cria-se um                

Comitê Editorial Local (CEL) em cada unidade universitária, com papel de divulgar e incentivar              

o processo participativo.  

● Fase 2: Agrupamento (13/08 - 24/08): Forma-se uma Assembleia Editorial Intercampi (AEI),            

composta por membros sorteados dos Comitês Editoriais Locais, que categoriza e agrupa            

propostas iniciais de acordo com os seus temas. A seguir, a AEI cria 10 Grupos de Trabalho                 

Temáticos (GTT), um por tema. Os grupos são abertos à participação de toda a comunidade               

universitária. Cada GTT contém todas as Propostas Iniciais identificadas com seu tema. 

http://unifesp.appcivist.org/


● Fase 3: Propostas Temáticas (25/08 - 03/11): Grupos de Trabalho Temáticos identificam            

tópicos comuns entre as Propostas Iniciais e elaboram Propostas Temáticas. Por deliberação            

interna, os membros de cada grupo tentam desenvolver um Texto de Consenso (TC). Há dois               

possíveis resultados: (1) Se eles chegam a concordar, suas discordâncias pontuais (que não             

impedem o consenso) se tornam Questões de Dissenso (QD) associadas com o TC; (2) Se os                

membros não conseguem concordar unanimemente em nenhum TC, eles se dividem em            

grupos independentes (com no mínimo 3 autores) que desenvolvem cada um a sua proposta,              

com seu TC e suas QD através de emendas e debate. A AEI continua assessorando os GTTs,                 

com moderação e assessoria técnica das propostas (legalidade, viabilidade, custo, e etc.) que             

os grupos considerarão na revisão de suas propostas. As Propostas Temáticas são tornadas             

públicas no AppCivist e poderão ser acessadas, pesquisadas e comentadas (mas não editadas)             

por toda a comunidade universitária.  

● Fase 4: Votação (05/11 - 21/12): As Propostas Temáticas são levados para votação,             

organizada pela Assembleia Editorial Intercampi e coordenação do PPI, envolvendo processos           

digitais e presenciais em cada campus. 

● Fase 5: Compilação (jan e fev 2019): Compilação das Propostas Temáticas aprovadas na fase              

anterior, em formato de texto final de PPI. 

● Fase 6: Conselhos (mar e mai): Aprovação do Documento do PPI nos Conselhos Centrais              

CoPlad, CG, CPGPq, COEC e, por fim, no Consu. 

 

2. Que tipo de proposta pode ser inserida? 

Podemos inserir desde propostas muito iniciais (por exemplo, apenas uma ideia preliminar) até             

propostas derivadas de projetos mais completos e detalhados. 

 

  



TUTORIAL PARA ACESSO 

 

1. Como se dá o acesso à página? 

Acesse o endereço: unifesp.appcivist.org 

 

Clique em “iniciar sessão”: 

 

Acesse com seus dados da intranet Unifesp. 

 

2. Onde encontro os temas que irão compor o PPI? 

Na página principal do PPI clique em “Temas e Palavras-chave”: 

 

 

 

https://pb.appcivist.org/


 

Aqui irá abrir outra janela em que temos a lista de temas. Para saber mais sobre o tema clique em cima                     

dele: 

 

 

Ao clicar em cima do tema irá abrir um primeiro detalhamento: 

 

 

Clique no tema destacado e terá acesso ao arquivo em pdf com maior detalhamento sobre o tema: 



 

 

3. Como fazer para inserir propostas? 

Mais abaixo na página principal do PPI você encontrará o local para criar e visualizar propostas: 

 

Nesta aba é possível verificar as propostas criadas por você (Minhas Propostas), as propostas              

compartilhadas com você (Compartilhadas Comigo) e as Propostas Publicadas. 

Para começar uma proposta cliquem Criar Proposta.  

 

 

No “Saiba Mais” você pode consultar: 



 

 

 

O próximo passo para a criação da proposta é a escolha de um dos temas: 

 

Na 1ª fase não é obrigatória a inserção de palavras-chave. 

A definição do Campus é opcional. 

 

Na sequência você irá atribuir um TITULO e ADICIONAR O CONTEÚDO de sua proposta: 



 

E em seguida você pode inserir seu resumo: 

 

 

Ao final você pode compartilhar com seus colegas também nessa fase de resumo privado: 

 

 


