


Professores(as): Amélia Lizziane Leite Duarte, Ana Luísa Alves Marques Probo, Marcelo Helder Medeiros Santana,

Roseane de Araújo Portela, Davi Nogueira Maciel Alves, Patricy de Andrade Salles, Louis Hélvio Rolim de Britto, a

Chefe do Departamento de Educação Superior Francisca Bivânia de Araújo Lins e a representante discente: Jamiliana

Querino Costa.

Com a palavra, a Coordenadora, Professora Lisanka  Maia iniciou a reunião pedindo autorização aos participantes para

gravação de toda a reunião, que foi respondido com “Sim” no chat do aplicativo "Google Meet". Ainda com a palavra o

referida Professora procedeu ao sorteio do membro que realizaria a confecção da ata e a Professora Amélia Lizziane

Leite Duarte ficou nesta responsabilidade. Em seguida, a coordenadora passou a tratar do primeiro ponto de pauta, os

informes.

Seguindo os pontos de pauta, 1 – Informes, o primeiro informe foi a respeito do transporte dos alunos. A coordenadora

solicitou que a Sra. Francisca Bivânia fizesse o informe, onde a mesma relatou que esteve em reunião com o Prefeito da

cidade de Sousa juntamente com outros representantes da gestão do Campus e da UFCG. A Sra. Francisca Bivânia

destacou que o prefeito se dispôs em colaborar com o combustível, via crédito suplementar com proposta a ser enviada a

câmara. Essa proposta do prefeito seria para esses últimos meses do ano. O campus Sousa se comprometeu em ceder o

ônibus e o motorista nessa perspectiva. A chefe de departamento de Educação Superior destaca a importância de se

considerar uma avaliação quantitativa dos alunos de todos os cursos superiores do IFPB, que está em andamento,

especialmente os que estão em fase de conclusão dos cursos.

O Professor Marcelo Helder demonstrou preocupação com a capacidade máxima de alunos nos ônibus em circulação,

especialmente considerando a biossegurança necessária para o momento. O professor enfatizou a importância da

organização dos alunos por prioridade, para realização das práticas presenciais.

Foi adiantado o terceiro ponto de pauta, 3- Definição da forma como a porção prática das disciplinas serão

ofertadas e suas respectivas prioridades; onde a Coordenadora, Lisanka  Maia compartilhou a tela do computador

demonstrando o levantamento das disciplinas que faltam as aulas práticas para os alunos concluintes, sendo elas:

- Fisiopatologia da reprodução, Biotecnologia da reprodução, Doenças parasitárias dos animais domésticos, Doenças

infecciosas dos animais domésticos, Ginecologia e Obstetrícia Veterinária, Ginecologia e Obstetrícia Veterinária, Patologia

e clínica médica de equídeos, Patologia e clínica médica de Ruminantes, Patologia Cirúrgica, Tecnologia e inspeção de

leite e derivados, Tecnologia e inspeção de carne e pescados, Toxicologia Veterinária.

A Coordenadora destaca ainda que em levantamento realizado, o número de alunos concluintes que aguardam as práticas

das disciplinas mencionadas acima é variável entre 10 e 11 alunos. Tendo em vista a previsão da colação de grau destes

alunos para 12 de Novembro, a coordenadora considera a necessidade do início das práticas dia 18 de Outubro para

conclusão das mesmas, levando em consideração a carga horária necessária para conclusão das práticas e toda a

organização legal da documentação para colação de grau dos alunos. Ainda quanto a necessidade das aulas práticas para

os concluintes, a professora Lisanka demonstra preocupação com a turma que concluirá em 2021.2 e sendo assim

considera a realização das práticas para os alunos concluintes em Outubro e Novembro de 2021 (para a turma concluinte

de 2021.1), assim como também em Janeiro de 2022 (para a turma concluinte em 2021.2).

Além das disciplinas para os concluintes, a coordenadora também destaca a importância de se oferecer em 2021.2 quatro

disciplinas essenciais para o fluxo do curso, que seriam Anatomia dos animais domésticos I e II, Meios e Métodos de

Diagnóstico e Patologia Geral, pois possuem elevada carga horária prática e propôs planejar as práticas destas para o

mês de Janeiro de 2022.

A SCLAANPs do Curso Superior de Bacharelado em Medicina Veterinária do IFPB, Campus Sousa procedeu a

estabelecer prioridades para os alunos que necessitam realizar as práticas pendentes para disciplinas. Sendo assim, ficou

estabelecida as prioridades como sendo:

Prioridade 1: Alunos que concluíram todas disciplinas em suas partes teóricas, necessitando apenas das práticas para a

colação de grau, concluintes para 2021.1;

Prioridade 2: Alunos matriculados em outras disciplinas no semestre 2021.1, entretanto já cursaram a porção teórica de

disciplinas remotas oferecidas em semestres anteriores e serão prováveis concluintes para 2021.2.



Alunos prioridade 1

Caroline Gomes da Silva

Edvaldo Sebastião da Silva

Felipe Boniedj Ventura Alvares

Juliany Alves de Sousa

Mariana de Melo Alves

Roberta Azevedo Beltrão

Andressa Kelle Alencar de Souza

Alunos prioridade 2

Jamiliana Querino Costa

José Bruno Landim Gonçalves

Mariely Pessoa de Brito

Paulo Irineu de Sousa

Francisco José de Sousa Júnior

Francisco Leonardo Roque

Giovanna Gonçalves Fontes Chagas

Renata Arruda dos Santos

Higor Gabriel Figueiredo de Sousa

Iandeyara Jhulyenne Soares Martins

Luana Carneiro de Sousa

Matheus Estrela Sulpino da Nobrega

Tielly Geovana Lourenço Santos

Vitória Rodrigues Durand

Yohanna de Oliveira Batista

Carla Rayanne Andrade Ferreira

Maria Cristina Duarte de Lima



Quanto aos alunos que abriram processo, estes foram encaminhados ao colegiado do curso e aguardarão decisão final na

reunião do colegiado para avaliação da situação particular de cada um.

A Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária e a Chefe de Departamento pontuaram que a situação como

prioridade 3 seria a organização sobre a oferta das disciplinas de Anatomia dos animais Domésticos I e II, Patologia Geral

e Meios e Métodos de Diagnóstico (MMD). A coordenadora do curso destacou que as práticas dessas disciplinas estão

planejadas para o fim do semestre 2021.2 que será em Janeiro de 2022.

A professora Amélia Lizziane, que também é uma das professoras responsáveis pela disciplina de MMD, esclareceu que

para organizar a disciplina no semestre 2021.2, os professores da mesma estão planejando limitar o quantitativo de alunos

para fazer a porção teórica (de forma remota) e prática (de forma presencial) para que de fato os alunos concluam a

mesma no semestre corrente, evitando ficar com diários pendentes ou trancados com a perspectiva de organização de

práticas somente posteriormente.

A Professora Ana Luísa ressalta a importância do levantamento dos alunos por disciplina para que o professor de cada

prática se organizasse com a quantidade de alunos.

A Coordenadora, Professora Lisanka Ângelo esclareceu que a organização das aulas práticas, assim como os horários de

execução destas, está sendo compartilhada em documento enviado via Drive de e-mail institucional com os professores

que possuem essa demanda, para que seja possível organizar os horários o quanto antes.

A SCLAANPs do Curso Superior de Bacharelado em Medicina Veterinária do IFPB, Campus Sousa foi de acordo com

a ordem de prioridades estabelecida.

 O professor Marcelo Helder destacou a importância da comunicação para os alunos quanto a necessidade da

organização da oferta das disciplinas, incluindo a limitação do quantitativo de alunos matriculados, assim como foi

deliberado nessa reunião, especialmente quanto as disciplinas que serão ministradas em 2021.2 com elevada carga horária

prática.

A coordenadora do curso e a chefe de departamento esclareceu que os alunos que se encaixarem em cada prioridade

terão a oportunidade de cursarem as disciplinas práticas oferecidas, entretanto caso não possam ou não tenham interesse

de fazê-las imediatamente, poderão concluí-las em momento posterior juntamente com a prioridade seguinte.

O professor Marcelo Helder esclarece que o retorno gradativo das atividades presenciais é para todos os alunos de todos

os cursos e que na organização das práticas presenciais para “a prioridade 3” pode-se avaliar agora um número

determinado de disciplinas e posteriormente poderá ser alterado conforme a necessidade.

A professora Roseane Portela pontua a necessidade de se avaliar as disciplinas mais urgentes de serem ofertadas e

priorizar o andamento do curso.

Como encaminhamento, a coordenadora do curso destaca a necessidade de os professores preencherem o documento

compartilhado, levando-se em consideração as prioridades das práticas (Prioridade 1: deve concluir até 05 de novembro;

Prioridade 2: podem concluir ao longo do semestre 2021.2).

Como encaminhamentos da reunião a coordenadora do Curso, professora Lisanka Angelo, destacou: a) a necessidade de

fazer um levantamento sobre as disciplinas que não fazem parte da prioridade 1 e verificar se essas disciplinas podem ser

ofertadas em Novembro de 2021; b) o envio de e-mail solicitando o preenchimento do documento compartilhado para a

organização das práticas pendentes das disciplinas e; c) realizar reunião com os professores que estão com disciplinas

práticas pendentes para conclusão destas.

A professora Ana Luísa destaca a importância da comunicação com os alunos com antecedência para que eles se

organizem para as práticas presenciais que serão oferecidas.

A Coordenadora do curso, a Professora Lisanka Ângelo passou a tratar do segundo ponto de pauta, 2 – Aprovação dos

Planos Instrucionais referentes ao período 2021.2. A coordenadora propôs a recomendação do prazo de 48hs para

correção dos planos instrucionais, no caso dos professores que ainda não haviam enviado os planos com as correções
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