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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA 

CAMPUS SOUSA/UNIDADE SÃO GONÇALO 

Rua Presidente Tancredo Neves, s/n, Jardim Sorrilândia – Sousa-PB - CEP: 58805-970 

Tel. (83) 3521-1224 

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

DO CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA VETERINÁRIA DO IFPB/CAMPUS 

SOUSA/UNIDADE SÃO GONÇALO 

Aos vigésimo quinto dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 13h:30, reuniram-se 

na sala de reuniões do bloco de aulas do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária do 

IFPB/Campus Sousa/Unidade São Gonçalo, os membros do Núcleo Docente Estruturante do referido 

curso, e ainda a Comissão de Reformulação do PPC do referido curso, nomeados(a) pela Portaria nº 

56/2019 DG/SS-IFPB, de 03 de abril de 2019, para apreciação e deliberação das seguintes pautas: 1º 

– Instrumentos de avaliação da Comissão Própria de Avaliação da rede IFPB; 2º - Reformulação 

do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária do IFPB 3º – 

Apresentação e apreciação do novo formulário para avaliação da pontuação do Trabalho de 

Conclusão de Curso proposto pelo Prof. Marcelo Helder Medeiros de Santana. Estiveram 

presentes, o Coordenador do Curso de Medicina Veterinária, Professor Daniel Cézar da Silva 

(Presidente do Colegiado), as docentes Amélia Lizziane Leite Duarte e Suely Cristina Pereira de Lima 

Oliveira. Com a palavra Professor Daniel Cézar da Silva iniciou a reunião tratando sobre o primeiro 

ponto de pauta, relatando que no dia 26 de agosto de 2019 recebeu por e-mail uma notificação da 

Comissão Própria de Avaliação do IFPB (CPA), que tratava da necessidade urgente de preenchimento 

dos relatórios de avaliação institucional interna e externa. O referido professor explicou ainda que o 

prazo estabelecido pela CPA foi o dia 29 de agosto de 2019, e que assim, diante de um prazo limitado, 

respondeu ao e-mail do Professor Francisco Fernandes, Presidente da CPA, informado que não teria 

condições de atender a demanda em prazo tão curto. O Professor Francisco Fernandes retornou o 

contato através de telefone, e informou que os relatórios precisavam ser devidamente preenchidos, e 

informou que tais atividades são também de responsabilidade do NDE, e assim não apenas dos 

coordenadores de cursos. Após o repasse de tais informações, o Professor Dr. Daniel Cézar da Silva 

apresentou o e-mail aos(as) presentes, e ainda apresentou os formulários e regulamentações anexadas 

ao e-mail, bem como orientações dadas pela CPA. Após a explanação, ficou decidido de forma 

unânime que a CCSBMV-SS iria encaminhar a todos(as) os membros do NDE o e-mail encaminhado 
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pela CPA, e que os membros titulares e suplentes iriam dividir as atividades  para o preenchimento 

dos relatórios requisitados dentro do menor prazo possível, de forma, a desafogar as atribuições da 

Coordenação do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária. Ainda com a palavra o Professor Dr. 

Daniel Cézar da Silva avançou para a deliberação do segundo ponto de pauta, onde o mesmo repassou 

informações sobre as ações da comissão de reformulação do PPC do Curso Superior de Bacharelado 

em Medicina Veterinária. Foi informado que a Portaria nº 56/2019 DG/SS IFPB, de 03 de abril de 

2019, havia expirado o seu prazo de vigência, e que havia sido emitido uma nova portaria, Portaria nº 

118/2019 DG/SS IFPB, de 24 de setembro de 2019, com vigência de 90 dias a partir da data de 

publicação. O Professor Dr. Daniel Cézar da Silva informou que as ações da comissão de reformulação 

do PPC do referido curso seriam retomadas, e que no momento considerava que o documento estava 

85% concluído. Em continuidade, o Professor Dr. Daniel Cézar da Silva iniciou a deliberação em 

relação ao terceiro ponto de pauta, no qual foi apresentada e deliberada a proposta de um novo 

formulário de avaliação de Trabalho de Conclusão de Curso para o Curso Superior de Bacharelado em 

Medicina Veterinária, que foi enviada ao presidente do NDE por meio de e-mail, pelo Prof. Marcelo 

Helder Medeiros de Santana, responsável pela disciplina de TCC no semestre 2019.2. A proposta foi 

avaliada e discutida pelos(as) presentes, que fizeram as modificações pertinentes na referida proposta, 

sendo o modelo final aprovado por unanimidade. Após essa aprovação, o NDE fará o encaminhamento 

da proposta para o Colegiado do referido curso, com a finalidade de apreciação de deliberação, com 

vistas implantar o novo formulário ainda no semestre 2019.2. 

Nada mais a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião, e lavrou a Ata que foi aceita 

pelos membros do NDE que assinaram a lista de presença em anexo. 


