
Projeto Político Pedagógico

INSTITUINTE DO PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO DO CURSO DE GPP/EACH/USP

Diretrizes da Pró Reitoria de Graduação para orientar o 
processo de formulação „Instituinte do Projeto Político 

Pedagógico“
Implementação do Planejamento Participativo no Curso de 
Bacharelado em Gestão de Políticas Públicas da Escola de 

Artes, Ciencias e Humanidades da Universidade de São 
Paulo.



Visão Geral

➲ Resumo dos planos principais – Formular, implementar e avaliara o 
processo de planejamento participativo do Curso de GPP 

➲ Promover uma „Instituinte“ para formular o „Projeto Político 
Pedagógico do Curso de Gestão de Políticas Públicas“

➲ Pactuação dos indicadores – foco nos resultados e na satisfação dos 
acadêmicos e da comunidade 

➲ Definir os Grupos de Trabalho – GT's

➲ Definir a estratégia de comunicação/rede/teia

➲ Método de planejamento participativo, determinante para os 
servidores e empregados públicos

➲ Metas e diretrizes da ação: Orientação dos trabalhos na Graduação; 
Objetivos e metas pretendidas para o ensino, a pesquisa e a extensão 
na graduação



➲ O percurso a ser seguido a longo prazo – Planejamento da 
ação; Metas e indicadores; Cronograma; Recursos necessários

➲ Cada objetivo tem um problema e uma hipotética solução, com 
indicação das metas e da ação;

➲ Projetos e gestores dos projetos;
➲ Mensurar as metas na abrangencia e no tempo; 
➲ Abrangencia, agentes e prazos de execução; 
➲ As ações devem estabelecer as condições, a pactuação e os 

responsaveis pelo provimento e os envolvidos na 
implementação e na avaliação dos Projetos.



Meta a longo prazo

➲ Meta desejada:
➲ E.g. Apresentação do Projeto Político Pedagógico do Curso de 

GPP
➲ Defição da meta com mais detalhes:
➲ Definir as diretrizes para um curso de graduação em gestão de 

políticas públicas – ausencia diretrizes nacionais
➲ Redefinir o Projeto Político Pedagógico do Curso de GPP – 

insuficiencia de dados agrupados e orientados por projeto



A Situação atual

➲ Estado da Arte ou situação atual
➲ Ausencia de paradigmas
➲ Abandonar os portos ancestrais para fazer transdisciplinaridade
➲ A Gestão, no ano da gestão e no momento histórico que pede 

um paradigma de gestão na esfera pública porque a esfera 
privada não soube se conter



Desenvolvimento até o momento

➲ O desenvolvimento obtido até a situação atual – demanda de tempo, 
esforço mental, angústia, atropelos, com poucos resultados 
mensuráveis segundo indicadores de metas, mas com estruturação e 
resposta aos problemas 

➲ Informações básicas importantes – Organização do Curso: 
Coordenador, Vice, Responsaveis por área temática (estágio, tcc, 
especialização, laboratório tecnológico, grupos de pesquisa [03], 
lababex, empresa junior). Uma Secretária Executiva para 02 Cursos

➲ Previsões originais que não se concretizaram: Consolidação de um 
Projeto Político Pedagógico para o Curso de GPP, construido 
segundo métodos de planejamento participativo

➲ Previsões originais que acabaram se concretizando: Formar a 
primeira Turma de GPP do Brasil; Atender a uma demanda do setor 
público, sobremaneira, de gestores para formulação, implementação e 
avaliação de políticas públicas nas novas carreiras de Estado



Alternativas possíveis

➲ Especando as estratégias alternativas: 

➲ a) Reuniões semanais para debater os vários elementos contidos nas 
Diretrizes da Pró Reitoria de Graduação

➲ b) Reunião intensiva constituida a partir da divisão por GT's – Grupos de 
Trabalho

➲ Indicação de relatores, com apresentação de metas e resultados agrupados 
por temas relevantes. Preparo de material para apoio e orientação por GT 

➲ Lista dos prós e contras de cada estratégia: O encontro semanal no ambiente 
de trabalho não é motivador e oferta baixo resultado. Uma saída do ambiente 
e um esforço coletivo poderia render indicadores e diretrizes melhor definidos 
para tratamento a posteriori 

➲ Apresentação de uma previsão dos custos: O planejamento participativo na 
EACH tem baixo custo, enquanto que uma formação tem custo de 
deslocamento, alimentação, alojamento, apoio administrativo (computador, 
impressora, projetor, som, vídeo). O custo benefício justifica o investimento e 
há dotação orçamentária para tal (R$ 12.000,00)



Recomendação

➲ Recomendações estratégicas: Decisão sobre o método e sobre 
o projeto a ser desenvolvido pela Equipe do CoC/GPP

➲ Resumo dos resultados esperados: Planejamento Participativo 
para Formulação do Projeto Político Pedagógico do Curso de 
Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciencias e 
Humanidades da USP

➲ Definição do calendário e das metas com indicadores
➲ Delegando as diversas tarefas... 



Roteiro sugerido para compatibilização com o 
Plano de Metas do SIGA

➲Elaboração do Plano de Metas e Ações e contextualização de sua 
abrangencia

➲Descrição das metas, abrangencia e prazos
➲Descrição das estratégias ou ações para o alcance das metas
➲Descrever a abrangencia da ação e as condições para sua 

implementação e avaliação
➲Definir os responsaveis e os agentes envolvidos na 

implementação e na avaliação
➲Estabelecer o cronograma para implementação



Pressuposto

➲Definir a Missão, as Diretrizes, os Objetivos gerais e específicos 
do Curso

➲Ter clareza na definição, na abrangencia e nos prazos de 
implementação das metas e das ações

➲Ter clareza na descrição das metas e das ações, para facilitar a 
realização e o alcance dos responsáveis pelo seu provimento

➲Ter clareza na definição e no perfil dos que se preveem envolver 
na implamentação do Projeto

➲Descrever cenários e práticas de ensino e de metodologias 
diversas, empregadas para ensinar 



Roteiro de referencia proposto para elaboração do 
PPP

➲Cap. I – Contextos
1. Descrição e contextualização do Curso

➲2. Perfil dos Academico (as) Egressos de GPP

➲Cap. II – Diretrizes e objetivos
➲1. Objetivos gerais e específicos do Curso
➲2. Diretrizes curriculares nacionais
➲3. Indicadores para as diretrizes e construção de 

paradigmas



Roteiro referencia



➲Cap. III – Estrutura e Métodos
➲1. Estrutura curricular, ementa e plano de aula das disciplinas e 

atividades
➲2. Metodologias de ensino e aprendizagem
➲2.1 Atividades presenciais
➲2.2 Atividades não presenciais
➲3. Estágios e atividades complementares
➲3.1 Objetivos
➲3.2 Formatos
➲3.3 Acompanhamento
➲3.4 Integração com as disciplinas do Curso
➲4. Trabalho de conclusão do curso
➲5. Programa de apoio aos alunos
➲5.1 Ensinar com pesquisa
➲5.2 Ensinar com cultura e extensão
➲6. Autonomia para realização de pesquisa e extensão e sua articulação 

com o ensino
➲7. Bibliografia básica do acervo da Biblioteca



Roteiro de referencia

➲Cap. IV - Informações gerais

➲1. Número de vagas iniciais e turno de 
funcionamento

➲2. Duração, carga horária e tempo de integralização
➲3. Relação e perfil dos docentes
➲4. Acompanhamento das atividades de formação do 

docente
➲5. Instalações, equipamentos, laboratórios



Roteiro 

➲Cap. V – Gestão do Curso

➲1. Acompanhamento e avaliação da gestão do curso e da gestão 
das disciplinas

➲2. Avaliação periódica, auto-avaliação, avaliação continuada, 
aproveitamento

➲3. Definição dos objetivos da avaliação e o emprego de seus 
resultados

➲4. Processos de gestão empregados
➲4.1 Envolvimento com o Colegiado
➲4.2 Envolvimento com o processo de avaliação
➲4.3 Envolvimento com os mecanismos e os processos de gestão
➲4.3.1 Planejamento
➲4.3.2 Coleta e processamento de informações
➲5. Atividades não presenciais
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