


Bivânia de Araújo Lins; Diretora de Desenvolvimento do Ensino: Joselma Mendes de Sousa Carneiro.

Com a palavra a Professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp abriu a reunião informando aos aos(as) participantes que a

referida reunião seria devidamente gravada para fins de registro e arquivo, e que o Professor Daniel Cézar da Silva havia se

disponibilizado para elaboração da ata da referida reunião. Em continuação a professora iniciou o primeiro ponto de pauta,

1 – Informes. A professora Sheila fez uma retrospectiva dos fatos, e explicou os motivos da constituição da comissão,

dando ênfase ao o baixo desempenho dos(as) discentes do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária que fizeram a

prova do ENADE no ano de 2019.

Com a palavra, a Diretora de Desenvolvimento do Ensino, Joselma Mendes de Sousa Carneiro, colaborou com as

argumentações relativas à retrospectiva dos fatos, tecendo comentários acerca do questionário de avaliação do ENADE no

ano de 2019, informando que o baixo desempenho não esteve relacionado com a prova de conhecimentos em si, mas sim

com o questionário de avaliação individual que cada discente respondeu.

Com a palavra, a Professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp fez a exibição da nota na planilha de conceito do ENADE

2019, demonstrando a nota 2,79, que foi arredondada para 2 pela comissão avaliadora, sendo esta a nota do Curso de

Bacharelado em Medicina Veterinária, na referida avaliação.

Com a palavra, a Diretora de Desenvolvimento do Ensino, Joselma Mendes de Sousa Carneiro, acrescentou que em

função de tal nota, o Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária passará por avaliação in loco, mas que em função da

pandemia de COVID 19, a mesma poderia ocorrer de forma remota. A questão da avaliação in loco ou remota encontra-

se indefinida no atual momento. A Diretora sugeriu que fosse marcada uma reunião com a Diretoria de Educação Superior

do IFPB, com a presença do Sr. Geísio Vieira, com vistas a obtenção de informações acerca do processo de avaliação,

bem como obtenção de orientações para melhorar o conceito do referido curso.

Em continuidade, a Professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp iniciou os comentários sobre o segundo ponto de pauta, 2-

Ações de intervenção para melhoria e/ou adequação do curso para avaliação do MEC, fazendo considerações

acerca da idade do atual PPC vigente, que completou 10 anos no ano de 2020, e que este poderia ser um dos fatores que

possa trazer prejuízos à avaliação a qual o curso será submetido. Informou que a proposta de PPC novo encontra-se em

tramitação, mas que existem uma série de etapas que devem ser cumpridas. Argumentou ainda que a comissão do ENADE

deveria traçar estratégias para se preparar para o próximo processo de avaliação. Uma das propostas seria cursos

preparatórios e simulados versando sobre as disciplinas do curso, para serem disponibilizados aos(as) discentes. A

Professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp sugeriu que fossem formadas subcomissões para implementar as ações. A

proposta foi reforçada pelas Professoras Suely Cristina Pereira de Lima Oliveira e Thais Ferreira Feitosa, que sugeriram

ainda que seria necessário o engajamento de todos os(as) docentes, e ainda a apresentação de opiniões dada pelos(as)

discentes, o seja, a subcomissão poderia ter também a participação de discentes. Neste momento manifestaram-se para

composição da subcomissão de cursos preparatórios e simulados os(as) membros da comissão do ENADE: Suely Cristina

Pereira de Lima Oliveira, Thais Ferreira Feitosa, Lisanka Ângelo Maia, Emilly Hanna Vieira da Silva Araújo, Mariana

Lumack do Monte. Tal deliberação permitiu atender o proposto para o terceiro ponto de pauta, 3 - Delimitação de

grupos responsáveis pelas ações preparatórias aos discentes para o próximo ENADE.

Em continuação, a Professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp tratou da necessidade de atualização da bibliografia inserida

nos planos de disciplinas do curso. A Professora informou que essa atualização é uma exigência da Direção de Educação

Superior em nível de Pró-Reitoria de Ensino do IFPB, e que seria enviado um modelo de formulário para padronizar as

demandas de livros em cada disciplina. Essa atualização de bibliografia em cada disciplina deve ser elaborada com uma

espécie de justificativa para cada exemplar incluído no plano de disciplina. Após a elaboração de tal relatório por cada

docente, o mesmo deverá ser encaminhado ao NDE e Colegiado do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária.

Assim a comissão do ENADE teria o papel de auxiliar o NDE e o Colegiado no processo de avaliação de tais relatórios,

visto que a demanda de trabalho será muito alta. A Professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp enfatizou que a questão da

bibliografia tem grande influência no processo de avaliação do MEC.

Neste momento houve um avanço novamente ao terceiro ponto de pauta, 3 - Delimitação de grupos responsáveis

pelas ações preparatórias aos discentes para o próximo ENADE, em que a Professora Sheila Nogueira Ribeiro

Knupp apresentou a proposta para a necessidade de ações de conscientização para a comunidade discente, de forma a

informar e repassar orientações acerca da importância da avaliação do ENADE. Neste momento manifestaram-se para



composição da subcomissão para ações de conscientização, os(as) membros da comissão do ENADE: Daniel Cézar da

Silva, Roseane de Araújo Portela, Ana Luísa Alves de Marques Probo e Sheila Nogueira Ribeiro Knupp.

Com a palavra a Professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp continuou suas observações acerca da necessidade de

atualização das referências bibliográficas. Acrescentou que enviou um e-mail aos(as) docentes acerca de tal demanda, mas

que estava aguardando o envio de um modelo apropriado que viria da Direção de Educação Superior em nível de Pró-

Reitoria de Ensino do IFPB. Foi informado ainda que esse relatório serviria de embasamento para uma possível aquisição

de livros novos, com vistas a atualização do acervo.

Com a palavra o Professor Daniel Cézar da Silva fez uma colocação acerca da importância do compromisso dos(as)

docentes do curso quanto ao atendimento das demandas feitas pela Coordenação do Curso de Medicina Veterinária, bem

como pela comissão do ENADE, visto que alguns docentes não atendem o que é pedido, e foi dado como exemplo o caso

dos planos de disciplina para a finalização do PPC novo do curso, em que alguns docentes não atenderam as demandas

solicitadas tanto pela Coordenação do Curso de Medicina Veterinária quanto pela comissão de reformulação do PPB. O

referido professor fez um pedido que as ações dos(as) docentes fossem acompanhadas pelo DES-SS e DDE-SS. Em

adição o Professor Daniel Cézar da Silva apresentou o levantamento de bibliografia para suas disciplinas, e manifestou suas

dúvidas em relação à construção do referido documento, sendo as principais. O referido professor fez o compartilhamento

da sua avaliação preliminar acerca da bibliografia disponível para as disciplinas de sua responsabilidade.

A Professora Roseane de Araújo Portela pediu a palavra e manifestou algumas dúvidas relativas ao quantitativo de livros na

avaliação preliminar apresentada pelo Professor Daniel Cézar da Silva. A referida professora apresentou dúvidas ainda

sobre o procedimento de avaliação pelo MEC, em relação ao relatório do acervo bibliográfico.

Com a palavra, a Professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp respondeu às dúvidas da Professora Roseane de Araújo

Portela explicando que o processo de avaliação é feito através de amostragem, e assim seria importante que todos(as)

os(as) docentes devem fazer todo o levantamento conforme demanda requerida pelo MEC. A Professora Sheila Nogueira

Ribeiro Knupp acrescentou ainda que para a bibliografia básica exige-se um volume para cada cinco ofertas de vaga, o que

daria uma proporção de 7 livros considerando a entrada anual de 35 discentes. Recomendou que fosse atendido o limite de

7 livros de cada exemplar inserido na bibliografia básica, caso não houvesse essa disponibilidade na biblioteca do campus

Sousa/IFPB, os professores deveriam relatar quantos exemplares estariam faltando para que pudesse ser solicitada a

aquisição dos mesmos.

A Professora Thais Ferreira Feitosa pediu a palavra e manifestou dúvidas acerca da inserção de livros no plano de

disciplina, indicando que o acervo se encontra desatualizado, e que assim seria difícil manter na bibliografia dos planos

livros atualizado. Como deveria proceder após o levantamento realizado em relação aos planos de disciplinas que já estão

inseridos no PPC novo.

Com a palavra, a Professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp explicou que mesmo com o PPC estando em tramitação, os

planos de disciplina podem ser atualizados, a partir do levantamento bibliográfico realizado, e posteriormente serão

anexados ao PPC que está tramitando. Assim, o docente deve avaliar qual a melhor decisão, manter uma bibliografia

desatualizada no plano de disciplina, ou retirar a referida bibliografia pelo fato da mesma ser muito antiga ou ter número

pequeno de exemplares.

A Professora Roseane de Araújo Portela manifestou dúvidas ainda quanto ao processo de amostragem na avaliação feita

pela comissão de avaliação, ao não entender quem iria fazer a avaliação do levantamento bibliográfico, se o MEC ou

alguma comissão interna no âmbito do IFPB. Com a palavra, a Professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp explicou que os

planos de disciplinas com suas análises técnicas seriam avaliados pelo MEC através de amostragem, e internamente serviria

como orientação para a gestão do IFPB acerca das reais carências do curso em relação ao acervo bibliográfico.

A partir das explicações dadas pela Professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp, a Professora Roseane de Araújo Portela

propôs um encaminhamento de que o modelo de documento a ser enviado pela Direção de Educação Superior, seja

avaliado internamente pela comissão do ENADE, NDE e Colegiado antes de ser repassado à comunidade docente. Além

disso, os subgrupos formados já poderão iniciar o planejamento e implementação de ações futuras quanto ao que cada um

se propôs em efetivar.

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