


das disciplinas ministradas no semestre deve ser inserido no SUAP semestralmente, devendo a cada professor inserir

individualmente apenas a(s) disciplina (s) que ministra no semestre corrente. Foram relatadas algumas dúvidas pelos(as)

docentes Sergio Antônio Normando Morais e Suely Cristina Pereira de Lima. A coordenadora se pôs a disposição para

sanar os questionamentos e demonstrou como realizá-la. Em resposta a Profa. Claudia Maria Alves Pegado Dantas, que

relatou que não foi ela quem elaborou o plano da disciplina que atualmente ministra, a Profa. Sheila Nogueira Ribeiro

Knupp enfatizou que apenas devem ser atualizados os itens avaliação e metodologia do ensino, o(a) docente deve inserir o

plano da disciplina conforme o PPC atual (PPC Medicina Veterinária 2009), não cabendo a ele modificar o plano da

disciplina. Lembrou também que apenas as disciplinas que estão sendo ministradas no semestre atual (2021.1) necessitam

esse procedimento. Com a palavra a Profa. Sheila Nogueira Ribeiro Knupp iniciou os comentários em relação ao segundo

ponto e pauta: 2 - Consulta sobre número de alunos nas aulas práticas diante de uma possibilidade de autorização

para ocorrerem presencialmente. Foi discutido também a respeito da finalização das disciplinas que possuem conteúdos

práticos a serem dados de forma presencial que ainda não foram concluídas devido a situação atual da pandemia COVID-

19. Foi solicitado aos(as) docentes cujas disciplinas encontram-se nessa situação, que elaborassem um planejamento

individual por disciplina a ser finalizada, no qual constem informações de como ocorreriam as práticas presenciais, quantos

discentes o ambiente prático de cada disciplina acomodaria, e outras informações que o mesmo, ache pertinente para

execução da parte prática das disciplinas nessa situação e considerando os protocolos de distanciamento e controle do

COVID-19. Nesta situação estão disciplinas do semestre 2020.1, 2020.2 e 2021.1. Quanto a prioridade em relação quais

delas devem ser elencadas e a quais alunos, deve ser dada prioridade às disciplinas que envolvam discentes concluintes e

pode-se ver a possibilidade de oferecer essa disciplina aos(as) discentes não concluintes. Para tanto é importante planejar

quais disciplinas e quais as prioridades das disciplinas A Profa. Roseane de Araújo Portela reforçou a necessidade de

os(as) docentes enviarem sua programação e expressar a sua disponibilidade em retornar. A coordenadora ressaltou que

apesar de ser importante para o andamento do Curso de Medicina Veterinária, os(as) docentes ainda não têm a

obrigatoriedade de retorno para ministrar as práticas presenciais. Em relação o terceiro ponto de pauta: 3 –

Encaminhamentos, não foi iniciada nenhuma discussão que levasse a necessidade de votação, e as orientação sobre os

pontos de pauta foram repassadas no curso da reunião.

Não havendo nada mais a ser tratado, a reunião deu-se por encerrada.

5. REGISTRO DE PUBLICIDADE DA PRESENTE ATA:

A presente Ata circulou em meio eletrônico por 24 horas, contadas a partir da data 01/09/2021 e hora 14h00, enviada

aos(as) docentes que participaram da reunião supracitada, através do e-mail repassado pela Profa. Patricy de Andrade

Salles, por ser a docente sorteada para a elaboração da presente Ata, sendo as manifestações de alteração recebidas

através do mesmo e-mail. Foram levadas em considerações apenas as manifestações ocorridas dentro do prazo

supracitado.
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