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5ª Reunião da Subcomissão Local de Acompanhamento das Atividades Não Presenciais

(SCLAANPs) do Curso Superior de Bacharelado em Medicina Veterinária

Item Pauta

1
Relatório de atividades desenvolvidas nas disciplinas do curso de bacharelado em medicina veterinária na forma

não presencial

2
Confirmação cancelamento de 4 disciplinas seguindo resolução 1114/2016 do CFMV e resposta à consulta feita
pela CCSBMV-SS ao CRMV-PB

3 Encaminhamentos

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE BACHAREL EM MEDICINA VETERINÁRIA-

CAMPUS SOUSA

1. DADOS DA REUNIÃO:

2. PAUTA:

3. PROCEDIMENTO DE ABERTURA:

1. Reunião aberta. 2. Segue-se a leitura da Pauta Atual (vide acima). 3. Notifica-se a todos os presentes que, para se fazer

constar em Ata, o participante deverá requerer “Constar em Ata”, cuja reprodução da fala será registrada em sentido literal

com a identificação de autoria. 4. Neste momento, comunica-se aos presentes que a palavra está facultada, inicialmente,

para aditamento de pauta, priorização e/ou revisão. 5. Oportunamente se registra que Contribuição, Intervenção, Inscrição,

Questão de Ordem ou Aparte, para a boa condução da presente reunião, fica desde já predeterminado o tempo-limite de

3 minutos para o uso da fala, sob cordata avaliação e condução da coordenadora do curso de bacharelado em medicina

veterinária do IFPB/Sousa. 6. Passa-se à discussão da Ordem do Dia (vide pauta acima) e as anotações de estilo pelo(a)

responsável que ora redige esta Ata. 

4. DISCUSSÃO DA PAUTA, DECISÕES TOMADAS E RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES

PRESENTES/AUSENTES:

Ao décimo sexto dia do mês de novembro do ano de 2020, reuniram-se por aplicativo "Google Meet" a subcomissão local

de acompanhamento das atividades não presenciais (SCLAANPs) do curso de bacharelado em medicina veterinária do

IFPB. Estavam presentes a presidente da referida subcomissão e coordenadora do curso de medicina veterinária a

professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp, os professores: Ana Lucélia de Araújo, Amélia Lizziane Leite Duarte, Daniel

Cézar da Silva, Lisanka Ângelo Maia, Louis Hélvio Rolim de Britto, Marcelo Helder Medeiros Santana, Patricy de

Andrade Salles, Roseane de Araújo Portela, Salomão de Figueiredo Cambuí, Suely Cristina Pereira de Lima Oliveira,

Thais Ferreira Feitosa, Vinícius Longo Ribeiro Vilela. Também estava presente a representante dos discentes, Carla

Rayanne Andrade Ferreira. Além da técnica em assuntos educacionais, sra. Joselma Mendes de Sousa Carneiro. Como

convidada, esteve presente a diretora de ensino superior, sra. Francisca Bivânia de Araújo Lins. Com relação à pauta

proposta, foi consensuada a deliberação que se segue:



    Foi iniciada a reunião com esclarecimentos pela professora e coordenadora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp sobre os

relatórios de atividades não presenciais (ANPs) das disciplinas ofertadas no semestre 2020.1, informou que alguns

professores não haviam enviado tais relatórios dentro do período estabelecido, apesar das cobranças, e que outros tiveram

dificuldade no preenchimento do mesmo, no entanto, que foram superadas juntamente com diversos esclarecimentos

realizados pela coordenadora do curso. Esclareceu ainda que o relatório que será encaminhado à comissão local de

acompanhamento das atividades não presenciais será elaborado pela CCSBMV-SS e que será encaminhado aos membros

da SCLAANPs para ciência do mesmo.

    A professora Sheila relatou que também era necessário realizar o registro do aceite da SCLAANPs do cancelamento de

quatro disciplinas que o conselho regional de medicina veterinária da Paraíba (CRMV-PB) entendeu e explicitou através de

ofício de resposta à CCSBMV-SS que não poderão ser ofertadas na forma de ANPs devido à resolução 595/1992

acrescida da resolução 1114/2016 do CFMV. As disciplinas que deverão ser canceladas em sua oferta na forma não

presencial são: Epidemiologia Veterinária, Controle Microbiológico de Alimentos, Genética e Melhoramento Animal

e Toxicologia. Relembrou que as disciplinas de Bioquímica Aplicada à Medicina Veterinária e Parasitologia

Veterinária foram solicitadas pelos respectivos professores em seu cancelamento e foram aceitas pela SCLAANPs devido

ao relato dos professores de que não estava ocorrendo um aprendizado adequado dos discentes nestas disciplinas. Segue

em adendo a solicitação e justificativa de cancelamento das disciplinas supracitadas encaminhadas pelos respectivos

professores à CCSBMV-SS via e-mail e apresentada aos membros da SCLAANPs (05 de outubro de 2020):

"Parasitologia Veterinária apresenta carga horária de 100h, com 60h (60%) des nadas a aulas teóricas e 40h (40%)

des nadas a aulas prá cas. Nas vezes em que foi ministrada antes da pandemia, as prá cas sempre eram realizadas

intercaladas com os assuntos teóricos, para melhorar o aproveitamento pelos alunos. Na forma remota, como as prá cas

estavam programadas apenas para o final do período, após todas as teóricas, os alunos não estavam efe vamente

assimilando os conteúdos, e isto era observado pelo professor após indagações de conteúdos anteriores durante as

aulas, com pouca participação de respostas. Outro fator que vale ressaltar é a baixa participação em aulas síncronas, onde

comumente apenas aproximadamente 40% da turma par cipava. Além disso, entre 20 e 30% dos alunos da disciplina não

acessavam as videoaulas assíncronas e síncronas, gravadas e disponibilizadas para acesso pelo Moodle."

"Justifica-se para a suspensão da disciplina de Bioquímica Aplicada à Medicina Veterinária a alta complexidade da ementa da

mesma, que, a partir de período inicial de experimentação, demonstrou-se não adaptável às AENPs, comprometendo assim o
processo de ensino e aprendizagem, com significativo prejuízo aos discentes em formação, visto que a referida disciplina
constitui base de pré-requisito  para inúmeras disciplinas do Curso de Medicina Veterinária no IFPB Campus Sousa. 
Outro fator é o baixo acesso aos conteúdos por parte dos discentes, o que pode ser constatado a partir dos relatórios de
participação do curso no sistema Moodle."

    A professora Patricy relatou que em uma das suas disciplinas ofertadas na forma de ANPs em 2020.1, a disciplina de

Biotecnologia da Reprodução, ficou surpresa em verificar nos relatórios do Moodle que muitos alunos não estão acessando

aos arquivos inseridos na plataforma, dentro da disciplina em questão. Além disso em suas interações com os alunos,

poucos se manifestam e as atividades solicitadas estão sendo respondidas mesmo sem que os alunos tenham acessado ao

sistema Moodle. Diante disto, a professora questionou aos alunos matriculados na disciplina sobre o que estava ocorrendo

e os mesmos informaram estarem um pouco desestimulados devido às demais disciplinas do nono período terem sido, em

sua maioria, canceladas. A professora ainda questionou aos alunos se os mesmos estavam tendo o aprendizado que

esperavam ter, alguns responderam que sim e outros não, no entanto, relatou que apenas em torno de 50% dos alunos

estavam acompanhando realmente a disciplina e que por este fator estava considerando o cancelamento da referida

disciplina.

    A professora Ana Lucélia apresentou questionamentos via "chat" do aplicativo onde a reunião estava ocorrendo, sobre

como a professora Patricy percebia o desempenho dos alunos, se estaria a contento. A mesma respondeu que alguns

estavam tendo um bom desempenho, mas que muitos pareciam estar apenas respondendo às atividades embasados nas

respostas de seus colegas e não realmente tendo um aprendizado efetivo, já que não acessavam o material inserido no

Moodle. Além disso, a professora Thais também comentou via "chat" que a disciplina que a mesma está ministrando

também ocorre algo semelhante, que muitos alunos não participam das aulas síncronas, no entanto estão tendo um bom

aproveitamento da disciplina segundo seu entendimento e da perspectiva dos alunos também.



    A professora Ana Lucélia relatou que, mesmo tendo suas disciplinas canceladas após o início das ANPs devido à

possibilidade de denúncia ao CRMV-PB e também de processo ético movido pelo referido conselho contra os

professores, as disciplinas já seriam solicitadas por ela, como professora, em seu cancelamento devido ao entendimento da

mesma que os alunos não estavam tendo o aprendizado adequado e devido às diversas reclamações que os mesmos

estavam apresentando, no entanto, que a questão da não participação nas aulas síncronas era algo muito comum de ocorrer

em aulas não presenciais. Isto foi colocado devido à sua experiência prévia como tutora à distância, mas que isto não

significava que os alunos não estavam tendo o aprendizado esperado na disciplina. Além disso, destacou que compreendeu

a angústia apresentada pela professora Patricy quanto a não saber se os alunos estavam tendo um aprendizado realmente

adequado, no entanto, que neste momento, quando o período já está sendo finalizado, não era interessante o cancelamento

da disciplina, tendo em vista que já havia decorrido muito tempo da mesma, com muito conteúdo já ministrado, e, além

disso, os alunos que estavam realmente se interessando, aprendendo e se engajando na disciplina seriam muito

prejudicados e ainda mais desestimulados.

    O professor Daniel relatou que realmente o engajamento dos alunos na disciplina é algo preocupante, que inclusive foi

um dos motivos pela solicitação do cancelamento da disciplina de Bioquímica Aplicada à Medicina Veterinária, no entanto

percebe que nas demais disciplinas que tiveram continuidade e que são ministradas pelo mesmo também estão com baixo

engajamento e gera muita preocupação, pois uma delas é de Metodologia Científica e os alunos devem elaborar um projeto

de pesquisa para apresentarem ao final da disciplina, no entanto, poucos se mostram interessados. Além disso, a disciplina

de Fisiologia do Crescimento, que possui apenas 5 alunos matriculados, teve um período de suspensão de 15 dias devido à

demora na resposta do CRMV-PB ao ofício da CCSBMV-SS quanto à possibilidade de sua continuidade ou não na

oferta não presencial da mesma. Destacou que apesar do retorno das aulas na referida disciplina  há 15 dias, nenhum dos

alunos tem acessado ao material cadastrado no Moodle e não estão respondendo ao professor quando os procura

individualmente.

    O professor Daniel solicitou à sra. Joselma e à sra. Bivânia esclarecimentos de como proceder com os alunos que não

tiverem um desempenho a contento nas disciplinas, pois acredita que os alunos estão sendo relapsos às atividades

propostas nas disciplinas devido a terem o entendimento de que não poderão ser penalizados ao fim da disciplina, que

todos deverão ser aprovados de qualquer maneira, independente de seu desempenho. Lembrou ainda que não há uma

normativa muito clara de como deverão ser feitas as avaliações de reposição das atividades nas ANPs e também as

avaliações finais e que isto precisa ser estipulado o quanto antes.

    A professora Sheila informou que segundo normativas do IFPB das ANPs há um entendimento de que os alunos não

deverão ser cobrados em presença, muito menos serem reprovados por faltas. Além disso há uma recomendação de não

reprovação dos alunos na forma de ANPs e que na época foi motivo de bastante discussão entre professores e gestão,

pois os alunos deveriam sim ser cobrados de realizarem as atividades propostas e que se não estivessem as realizando de

modo a atingir a pontuação mínima para aprovação na disciplina, serão sim reprovados. Lembrou ainda que a

recomendação de não reprovação era mais virada aos alunos do ensino médio e integrado e que no superior essa

recomendação não se aplica. Portanto, esclareceu ao professor Daniel e aos demais presentes que os discentes poderão

sim ser reprovados caso não alcancem a pontuação mínima para aprovação na disciplina.

    A representante discente salientou sua surpresa em relação ao relato da professora Patricy, pois vários alunos ainda a

procuram para saberem se tem alguma previsão de retorno das disciplinas na forma de ANPs, inclusive alunos cursando o

nono período. Levantou a possibilidade de entrar em contato diretamente com os alunos da disciplina de Biotecnologia da

Reprodução para saber exatamente o que está ocorrendo, pois eles podem ter receio de falar diretamente com a

professora ou com a coordenadora do curso e se sentiriam mais á vontade fazendo este relato a ela. Além disso destacou

que pelo o que foi relatado pela professora Patricy, os alunos estavam tendo um desinteresse mesmo antes da possibilidade

de cancelamento da disciplina devido à resolução do CFMV, e que a falta de interesse dos alunos, no caso da disciplina

presencial, não a faria ser cancelada, e portanto também não deveria ser motivo de cancelamento na forma não presencial.

    A discente Carla Rayanne destacou surpresa com a informação que a coordenadora havia dito anteriormente sobre a

não recomendação de reprovações nas ANPs e disse que acredita que os demais discentes do curso também não tem essa



informação. Inclusive destacou que ela e seus colegas de classe estavam muito empenhados nas atividades e nos estudos e

se dedicando como na forma presencial, antes que as disciplinas fossem canceladas. Portanto, não acredita que o

desinteresse em realizar as atividades e acessar o Moodle pelos alunos desta disciplina da professora Patricy seja em

decorrência disto.

    A coordenadora do curso relatou então que na última reunião da coordenação com os professores que atuam no curso

de bacharelado em medicina veterinária do IFPB a diretora de educação superior e a diretora de desenvolvimento do

ensino ficaram responsáveis por elaborar um documento consultando o diretor geral de educação superior sobre a

possibilidade de oferta de cursos e de esses serem aproveitados posteriormente como disciplinas. No entanto, este

documento ainda não havia sido elaborado.

    O professor Daniel questionou se ao final do período 2020.1 os diários das disciplinas deveriam ser encerrados. A

professora Sheila respondeu que caso a disciplina tenha sido concluída em toda a sua carga-horária, sim, deveria ser

encerrado o diário. Caso as disciplinas não tivessem sido concluídas devido a apresentarem porcentagens práticas que

somente poderão ser executadas presencialmente, esses diários deverão ser mantidos em aberto até que se possa realizar a

execução das atividades práticas presenciais. Além disso salientou que já nos foi informado através da sra. Joselma que

poderá haver quebra de pré-requisitos, excepcionalmente no semestre de 2020.2, caso haja a necessidade devido a esses

diários que não poderão ser finalizados em 2020.1.

    A professora Sheila salientou preocupação em relação ao período 2020.2, pois acredita que poderá não retornar na

forma presencial, por este motivo, solicitou aos professores presentes e se comprometeu a encaminhar, ao finalizar a

reunião, um e-mail aos demais professores do curso informando que irá realizar nova consulta ao CRMV-PB sobre

disciplinas que se tem dúvidas se estão inseridas na resolução 1114/2016 do CFMV e que poderão ser ofertadas no

semestre 2020.2 na forma não presencial. Dando um prazo para que esses professores se manifestassem e para então

elaborar um ofício e encaminhar ao CRMV-PB. Esclareceu ainda que as disciplinas canceladas não poderão constar no

mapa de atividades dos professores no semestre 2020.1 e que os mesmos deverão encaminhar novamente o mapa de

atividades para a coordenação do curso avaliar e encaminhar à direção de educação superior do campus Sousa/IFPB.

    A professora Lisanka questionou se as disciplinas canceladas no semestre 2020.1 serão novamente ofertadas no

semestre 2020.2 e a professora Sheila respondeu que caso haja uma autorização desta oferta na forma de ANPs ou que

haja um retorno para as atividades presenciais, elas poderão sim ser ofertadas. Caso contrário, outras disciplinas deverão

ser ofertadas e que está ciente que será muito complicada a continuidade dos estudos dos alunos do curso, pois haverão

disciplinas ofertadas em semestre par e ímpar de forma simultânea o que pode causar uma descontinuidade no fluxo do

ensino do curso.

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

  5. REGISTRO DE PUBLICIDADE DA PRESENTE ATA:

A presente ata circulará em meio eletrônico para os interessados e será considerada aprovada, caso não haja manifestação

dos mesmos, após 24h do registro de publicidade. As eventuais alterações no documento serão recebidas no e-mail

da coordenação do curso de bacharelado em medicina veterinária do IFPB/Sousa “ad hoc”, respeitosamente, somente

dentro do prazo acima.

6. ATA DE PRESENÇA:

SUBSCREVEM:

Coordenadora do curso de bacharelado em medicina veterinária do IFPB/sousa : Sheila Nogueira

Ribeiro Knupp (sheila.knupp@ifpb.edu.br).

Participantes presentes: Professores(as): Amélia Lizziane Leite Duarte, Ana Lucélia de Araújo

(ana.araujo@ifpb.edu.br), Daniel Cézar da Silva (daniel.cezar@ifpb.edu.br), Lisanka Angelo

Maia (lisanka.maia@ifpb.edu.br), Louis Hélvio Rolim de Britto (louis.britto@ifpb.edu.br), Joselma Mendes



de Souza Carneiro (joselma.carneiro@ifpb.edu.br), Marcelo Helder Medeiros Santana

(marcelo.santana@ifpb.edu.br), Patricy de Andrade Salles (patricy.salles@ifpb.edu.br), Roseane de Araújo

Portela (roseane.portela@ifpb.edu.br), Salomão Cambui de Figueiredo (salomao.ifpb@yahoo.com.br), Suely

Cristina Pereira de Lima Oliveira (suely.vet@hotmail.com), Thais Ferreira Feitosa

(thais.feitosa@ifpb.edu.br), Vinícius Longo Ribeiro Vilela (vinicius.vilela@ifpb.edu.br). Também estava

presente a representante dos discentes no colegiado e Carla Rayanne Andrade Ferreira

(carlarayannevet@gmail.com) e a diretora de educação superior do campus Sousa, sra. Francisca Bivânica de

Araújo Lins (francisca.lins@ifpb.edu.br).
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