


experiências quanto ao uso de tecnologias adotadas no modo remoto. A mesma ainda solicitou que fosse esclarecido o

prazo para envio da listagem das referências bibliográficas inseridas nos planos de disciplinas do novo PPC do curso de

medicina veterinária com a possibilidade de solicitação para aquisição de livros.

    A profa. Ana Luísa relatou que teve acesso a um documento da reitoria quanto ao retorno das atividades presenciais e

que entendeu que ficaria a cargo de cada Campus definir sobre o retorno hibrido, entretanto ficou com dúvidas, portanto,

solicitou maiores esclarecimentos Na oportunidade o prof. Marcelo explicou que essa informação possivelmente está

relacionada a variação quanto a pandemia para cada cidade ou região onde os diversos Campus do IFPB estão inseridos,

de acordo com a classificação em zona laranja, amarela ou vermelha. Acrescentou ainda que seria difícil a reitoria

determinar o retorno de todos os Campus do IFPB em um mesmo momento, considerando que podem estar vivenciando

momentos diferentes em relação a pandemia. 

    A profa. Ana Luísa propôs então que deveríamos nos organizar melhor, no sentido de termos um planejamento mais

apropriado em vistas dessa possibilidade de retorno, frisando os seguintes pontos: quantos alunos retornariam de forma

semi-presencial? Quais seriam as disciplinas? No sentido de poder planejar com antecedência quantos alunos e quais as

disciplinas aptas ao retorno hibrido de modo mais planejado e programado. A profa. Sheila falou que esse tipo de

planejamento pode ser realizado de modo rápido e simples, pois a mesma tem acesso a essas informações pelo SUAP.

Porém acha que o momento atual não é oportuno por não termos uma previsão de retorno às nossas atividades presenciais

ou semi-presenciais e que isto é muito variável de um semestre para o outro. Portanto, salientou que, quando tivermos esta

previsão de retorno seja presencial ou híbrido, nós poderemos sim fazer este levantamento e estimativa de quantidade de

alunos e disciplinas que seriam ofertadas nesta forma.

    Foi aberta uma discussão quanto à avaliação das disciplinas por meio de formulário eletrônico. Ana Luísa justifica essa

discussão por achar importante que os professores saibam como está sendo o aproveitamento de suas disciplinas pelos

seus alunos. Recordou que no ano anterior (2020) foi repassado pela professora Sheila um formulário eletrônico com uma

consulta aos alunos de cada disciplina ofertada no semestre 2020.1. Este formulário foi preenchido pelos discentes

e a coordenação do curso de medicina veterinária repassou os resultados desses formulários aos professores ofertantes das

disciplinas, sem que houvesse a identificação das respostas dos discentes quanto aos questionamentos realizados no

formulário. Também foram realizadas reuniões com os professores e alunos a fim de divulgar os resultados dessa pesquisa

de acompanhamento das atividades não presenciais (ANPs) e com isto gerar um amplo espaço para debate sobre as

ANPs no curso de medicina veterinária. A professora Ana Luísa destacou ainda que considerou muito importante essa

ação e que seria interessante que ela fosse repetida pela coordenação do curso de medicina veterinária no ano de 2021. 

    O representante discente no colegiado, Jivago Meira Gomes, se prontificou a auxiliar  no repasse aos alunos dos

formulários criados pelos professores, após a coordenadora do curso de medicina veterinária destacar que os próprios

professores poderiam fazer essa avaliação das ANPs de suas disciplinas.  a fim de descentralizar essa função da

coordenação. A profa. Lizziane destacou, via chat do "Google Meet" que acredita ser possível fazer esta consulta/avaliação

das disciplinas via formulário criado no Moodle e que possivelmente daria para aplicar de forma anônima também. O prof.

Vinícius se mostrou favorável à avaliação das disciplinas no semestre 2021.1 pelos professores. A coordenadora do curso

se prontificou a compartilhar quais foram as perguntas inseridas nos formulários aplicados no ano de 2020 aos discentes

com os professores a fim de padronização e melhor avaliação comum das disciplinas.

    Na opinião do prof. Vinícius e do prof. Daniel, no futuro teremos que ofertar uma mesma disciplina por vários períodos

consecutivos, como se tivéssemos duas entradas anualmente no curso de Medicina Veterinária, pois somente assim poderá

ser possível superar o atraso que os alunos estão tendo devido ao impedimento das aulas presenciais em decorrência da

pandemia.

    Quanto à sugestão de realização de reunião com todos os professores, ficou decidido que os mesmos serão convocados

para conversar, compartilhar e tirar duvidas quanto ao ensino remoto partilhado atualmente no curso pela coordenação de

medicina veterinária assim que a reunião fosse encerrada. E nesse sentido poderão alinhar o conhecimento e as informações

de interesse.



    Após estas discussões a professora Sheila apresentou individualmente o plano instrucional de cada disciplina a ser

ofertada no período 2021.1, que foram apreciadas pelos presentes, relatadas as correções realizadas pelo docente

responsável e colocadas em votação quanto a sua aprovação.

    Todos os planos institucionais apresentados foram aprovados com excessão da disciplina de Psicultura ministrada pelo

professor Paulo Wanderlei. E em relação à disciplina de Informática aplicada à Medicina Veterinária, o plano poderá sofrer

modificações, uma vez que há falta de um professor responsável pela mesma e que o presente plano institucional foi feito

pelo professor substituto Franklin Arthur, que não irá ministrar neste período a referida disciplina.

    Todos os temas foram amplamente discutidos e logo  após foram dados os encaminhamentos: será realizada uma reunião

geral com todos os professores e após esta será definida uma reunião com os alunos; e será proposto a aplicação de

formulários eletrônicos aos alunos dentro de cada disciplina para que se discuta melhor as disciplinas no formato de ANPs.

                Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião.
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