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6ª Reunião da Subcomissão Local de Acompanhamento das Atividades Não Presenciais

(SCLAANPs) do Curso Superior de Bacharelado em Medicina Veterinária

Item Pauta

1 Distribuição de grupos de professores para avaliação dos planos instrucionais das disciplinas do semestre 2020.2

2
Avaliação da possibilidade de retorno presencial com implementação da fase IV previsto no Art.

2º da RESOLUÇÃO 28/2020 - CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB

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 vigésimo dia do mês de janeiro do ano de 2021, 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, Davi Nogueira Maciel Alves, 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. Também estava presente a representante dos discentes, Carla Rayanne Andrade

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

planos instrucionais referentes às disciplinas do semestre 2020.2, pois nem todos haviam sido enviados pelos professores



que estão ofertando as disciplinas previstas para o semestre 2020.2 pois ainda não se tinha a resposta do CRMV-PB

quanto à consulta sobre a possibilidade de oferta de algumas disciplinas na forma não presencial (ANPs) realizada pela

coordenação do curso de bacharelado em medicina veterinária do campus Sousa/IFPB (CCSBMV-SS) através do

OFÍCIO 15/2020-CCSBMV/DES/DDE/DG/SS/REITORIA/IFPB encaminhado dia 20 de novembro de 2020.

    Após os esclarecimentos iniciais sobre os planos instrucionais, estabeleceu-se que os professores membros da

SCLAANPs iriam ser subdividos em grupos para avaliarem os planos instrucionais das disciplinas inseridas no segundo

período (P2), quarto período (P4), sexto período (P6), décimo período (P10) e desblocados. A subdivisão ficou da

seguinte maneira: P2 - Profs. Daniel, Louis, Marcelo e Suely; P4 - Amélia Lizziane, Ana Lucélia, Roseane e Thais; P6 e

P10 - Davi, Lisanka e Patricy; Desblocados - Salomão e Vinícius. Os professores ficaram responsáveis por avaliar os

planos instrucionais, solicitar alterações diretamente aos professores responsáveis, caso necessárias, e encaminhar à

CCSBMV-SS as versões finais dos planos instrucionais.

    A professora Sheila então iniciou a segunda pauta da reunião que se trataria sobre a possibilidade de retorno presencial

de algumas disciplinas que tiveram que ser canceladas no semestre 2020.1 devido à resolução 1114/2016 do CFMV que

proíbe a oferta de disciplinas do "tronco profissionalizante" do curso de bacharelado em medicina veterinária na forma não

presencial, tanto em sua porção teórica, quanto prática.

    A professora Lisanka demonstrou preocupação em relação à oferta da disciplina de "Patologia Geral" para os alunos do

quarto período do curso de medicina veterinária na forma de ANPs, pois, segundo a mesma, é uma disciplina que acredita

estar inserida na resolução 1114/2016 do CFMV, e que foi listada na consulta da CCSBMV-SS, no entanto, mesmo sem

a resposta do CRMV-PB, a disciplina está sendo ofertada na modalidade não presencial. A preocupação da professora

também estava relacionada à porção prática da disciplina, que somente poderá ser realizada na forma presencial. Além

disso, a professora relatou que, no e-mail enviado aos professores sobre a reunião geral da CCSBMV-SS constava a

pauta de possibilidade de retorno às aulas presenciais das disciplinas inseridas apenas a partir do quinto período do curso,

no entanto, caso essas disciplinas retornassem, a professora Lisanka não conseguiria ministrar as disciplinas de "Patologia e

Clínica Médica de Equídeos" e "Patologia e Clínica Médica de Ruminantes" concomitantemente com a disciplina de

"Patologia Geral", portanto, pediu maiores esclarecimentos sobre estas questões.

        A coordenadora do curso esclareceu que, caso haja a possibilidade de oferta das disciplinas canceladas no semestre

2020.1 na forma presencial, a disciplina de "Patologia Geral" será cancelada em sua oferta, para que não gere uma

sobrecarga para a professora Lisanka. Lembrou ainda que nessa primeira semana de aulas ainda ocorrem ajustes de

matrículas e portanto, não haverá prejuízo para os discentes e docente caso isto ocorra. Além disso, destacou que, caso o

CRMV-PB responda ao ofício da CCSBMV-SS com o entendimento de que essa disciplina e outras consultadas, não

podem ser ofertadas na forma de ANPs, as mesmas também deverão ser canceladas em sua oferta. 

        A professora Roseane destacou que a disciplina que a mesma está ofertando neste semestre de 2020.2 tem apenas

quatro alunos matriculados e que não estava entendendo o por quê de ter tão poucos discentes. Relatou que após ter

entrado em contato com diversos alunos percebeu que na realidade os alunos gostariam de se matricular na disciplina de

"Histologia Veterinária", no entanto, não estavam conseguindo por que a mesma apresenta pré-requisito ("Anatomia dos

Animais Domésticos) que os impediam de se matricular na mesma. Solicitou então que fosse realizada a quebra de pré-

requisitos nesta disciplina para que os alunos conseguissem cursar esta disciplina.

    A coordenadora destacou que foi muito importante a fala da professora Roseane, pois a quebra de pré-requisitos já foi

realizada anteriormente com outra disciplina, devido às situações excepcionais que ocorreram, assim como a situação que

se está vivenciando é também excepcional e também deverá ser considerada para a quebra de pré-requisito. No entanto,

destacou que esta avaliação cabe apenas ao colegiado do curso de bacharelado em medicina veterinária do IFPB e que

portanto será colocada em pauta na próxima reunião que está prevista para ocorrer dia 27 de janeiro de 2020.

    A sra. Joselma destacou que a ideia do retorno presencial foi proposta à CCSBMV-SS pelo DDE-SS devido à situação

do curso de medicina veterinária ser diferenciada dos demais ofertados pelo IFPB, onde muitos alunos ficaram

prejudicados na continuidade de seus estudos em decorrência de uma intransigência do CFMV quanto à situação de



pandemia que está sendo imposta a todos. Esclareceu que, apesar de isto ter sido proposto, ainda vai ser avaliado pela

comissão local de acompanhamento das atividades não presenciais do campus Sousa/IFPB (CLAANPs) se poderá

ocorrer o início da fase IV previsto no Art. 2º da RESOLUÇÃO 28/2020 - CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB.

Salientou ainda que existem alunos que ainda não conseguiram se matricular no semestre 2020.2 devido à ausência de

oferta de disciplinas em períodos mais avançados do curso. Destacou também que não considerava que os cursos de

Formação Inicial Continuavda (FIC) se adequavam à realidade do curso de bacharelado em medicina veterinária, pois os

mesmos devem seguir um catálogo de cursos Nacional e que são cursos abertos à comunidade interna, mas também à

comunidade externa e que portanto, não podem ser direcionados apenas aos alunos de medicina veterinária do IFPB. Além

disso, destacou que muitos alunos inscritos nesses cursos FIC acabam não concluindo os mesmos o que gera toda uma

desmotivação também para o professor. Salientou portanto, que o retorno presencial de alguma disciplinas seria mais

interessante para os discentes e docentes que atuam no curso de bacharelado em medicina veterinária do IFPB.

    A sra . Joselma continuou sua fala esclarecendo que alguns pontos deverão ser destacados quanto às justificativas para

este retorno presencial, dentre eles, um já destacado, que são casos de alunos que precisam se matricular em alguma

disciplina para não serem "enquadrados" na desistência do curso, além disso alunos que já são concluintes e que estão

dependendo de poucas disciplinas para conseguirem se formar. Também salientou que considerava importante que os

alunos do nono período tivessem prioridade para a oferta de disciplinas na forma presencial, pois já estão em fase de

conclusão de curso. Ficando à cargo da SCLAANPs definir quais disciplinas são consideradas de maior prioridade neste

momento, além de o próprio professor também dizer se teria esse interesse de retorno presencial, ou se tem algum

impedimento para que o mesmo ocorra. Orientou ainda que as aulas sejam concentrada para o período matutino, pois o

refeitório não irá retornar em seu funcionamento, além disso, destacou que o sr. Francisco Jarismar estará presente na

reunião geral com os professores e poderá esclarecer quanto às medidas preventivas para o COVID-19 já poderão ser

implementadas pelo campus Sousa/IFPB.

        O professor Daniel destacou que o retorno presencial está diretamente relacionado à situação epidemiológica em que

o campus está inserido, no entanto, grande parte do "alunado" do campus vem de outros estados e/ou cidades, portanto,

muitos alunos poderão se deslocar de cidades que não estão com essa situação epidêmica tão promissora e serem vetores

do vírus, com isto ocasionar uma maior facilitação na transmissão do mesmo na cidade de Sousa/PB. Salientou ainda que

considerava que o retorno presencial deveria ser considerado realmente para as disciplinas que foram canceladas no

semestre passado, não apenas devido ao prejuízo maior que esses alunos estão tendo em relação aos demais, mas também

devido às turmas terem um número mais reduzido de alunos e com isto se tornar mais fácil o distanciamento entre os

mesmos e evitando também maiores aglomerações. Levantou também a questão do transporte desses alunos ser algo

preocupante, pois os mesmos terão que se deslocar em transporte público municipal, o que pode gerar aglomeração dentro

dos mesmos. Além disso, salientou que a decisão para o retorno presencial deve ser muito bem pensada e planejada, pois

muitos alunos terão que se deslocar de suas cidades, possivelmente alugar novamente casas na cidade de Sousa-PB, ter

todo um investimento para retornar na forma presencial e depois, caso não haja um planejamento muito bem estruturado,

esses alunos poderão ter q se desfazer novamente de suas casas e ter um prejuízo não apenas à nível de estudos, mas

também econômico. O professor Daniel também relatou preocupação em relação à presença dos alunos nos corredores,

caso haja mais de uma turma tendo aulas em espaços de aula próximos, como no bloco de aulas da medicina veterinária.

        A professora Sheila salientou que os pontos destacados pelo professor Daniel foram importantes e que estão sendo

todos considerados sim para a proposta de retorno presencial, e que serão realizados planejamentos muito bem

estruturados para que este retorno, caso aceito pela CLAANPs, ocorra de forma responsável, cautelosa e com todas as

medidas cabíveis de prevenção contra o COVID-19.

        A professora Thais concordou com as colocações do professor Daniel e já apresentou uma possível solução para

alguns desses pontos, com a proposta de utilização das salas de aula do CVT/IFPB para a realização das aulas teórica de

algumas disciplinas, além de haver a possibilidade de utilização das salas de aula na sede do campus Sousa/IFPB, com isto

evitando aglomerações nos corredores. Destacou que está disponível para o retorno presencial com a oferta da disciplina

de Tecnologia da Inspeção de Produtos de Origem Animal Carne e Pescado.



        A sra. Joselma destacou ainda que se tem que ter realmente um cuidado muito grande no planejamento para esse

retorno, inclusive solicitou que ainda não fosse repassado aos alunos essa possibilidade de oferta de retorno presencial para

os discentes, para que os mesmos não ficassem ainda mais apreensivos, pois ainda não se sabe se esta proposta será

aprovada. Salientou que considera muito importante que esse retorno seja somente para poucas disciplinas e que fossem

priorizadas as que são ofertadas no nono período do curso. Destacou ainda que deveriam ser consideradas para oferta

apenas as disciplinas que tem no máximo 15 alunos, para evitar aglomerações.

        A coordenadora do curso salientou que algumas disciplinas que são ofertadas no quinto período do curso, como

"Anestesiologia", "Meios e Métodos em Diagnóstico" e "Técnicas Cirúrgicas" têm uma carga-horária prática muito alta e

que precisam utilizar dos laboratórios do Hospital Veterinário Adílio Santos de Azevedo (HV-ASA), mas que esta

preocupação poderá ser sanada com o retorno da especialização em medicina veterinária, que já está sendo proposto para

março de 2021 e também com isto o retorno do funcionamento do HV-ASA, possibilitando a execução das atividades

práticas das disciplinas da especialização e graduação em medicina veterinária. Destacou ainda que algumas práticas

podem ocorrer dentro das disciplinas da graduação com animais dos próprios alunos matriculados nas disciplinas, cujos

tutores se tornem voluntários.

        A professora Sheila, coordenadora do curso de bacharelado em medicina veterinária, destacou que deveriam ser

elencados quais critérios deveriam ser considerados pela SCLAANPs para a definição de quais disciplinas seriam

propostas para o retorno presencial no semestre 2020.2.

        A sra. Joselma, em resposta ao que estava sendo escrito no "chat" do aplicativo "Google Meet" pelos professores

Marcelo e Suely, que estavam questionando quanto ao retorno das atividades presenciais em outros cursos ofertados pelos

campus Sousa/IFPB, relatou que a situação que o curso de medicina veterinária estava vivenciando era totalmente diferente

das vivenciadas em outros cursos e que poderiam ser considerados os demais cursos em outro momento e instâncias, no

entanto, que neste momento, apenas o curso de medicina veterinária estava sendo considerado para o retorno na forma

presencial em algumas disciplinas que deverão ser propostas.

        A sra. Joselma destacou ainda que o campus Sousa/IFPB recebeu da Reitoria/IFPB e de outros campi um valor

suficiente para quase "sanar" todas as dívidas que o campus apresentava no ano de 2020 e que neste momento está

aguardando o orçamento para o ano de 2021, assim como os demais campi. Salientou portanto, que mesmo com o retorno

presencial de parte do alunado e dos docentes, terá como ser executável dentro do orçamento e sem gerar maiores dívidas.

      A professora Roseane salientou que não estava-se mais em tempo de planejamento, pois tempo para planejamento já

teve-se durante todo o ano de 2020, agora já encontrava-se em fase de execução e que portanto deveríamos ser mais

diretos e decisivos. Destacou ainda que compreendia que não daria para ofertar presencialmente, neste momento, todas as

disciplinas que foram canceladas semestre 2020.1, no entanto, que poderiam ser ofertadas pelo menos as disciplinas do

nono período, pois a turma é mais reduzida. Além disso, esclareceu que não apoia o retorno presencial "a todo custo", pois

isto seria se ocorresse um mês após o início da pandemia, mas neste momento já se passaram 11 meses do início da

pandemia, então esse retorno poderá ocorrer de forma organizada e planejada. Solicitou portanto que fosse realizada já a

decisão sobre quais períodos seriam interessantes a oferta de disciplinas e quais professores estariam dispostos a este

retorno presencial.

        A coordenadora do curso de bacharelado em medicina veterinária concordou com o posicionamento da professora

Roseane e apresentou o projeto pedagógico do curso (PPC) de medicina veterinária, com a disposição das disciplinas

obrigatórias ofertadas comumente no quinto, sétimo e nono período do curso de bacharelado em medicina veterinária e

levantou alguns critérios que poderiam ser considerado pelos professores membros da SCLAANPs para que as mesmas

sejam consideradas para o retorno presencial, sendo eles: carga horária dos alunos no semestre 2020.2; carga horária dos

professores no semestre 2020.2, número de alunos em sala de aula e pré-requisitos que a disciplina apresenta para o fluxo

do curso, ou seja, se a disciplina será "entrave" para que o aluno curse outras disciplinas nos períodos posteriores e quando

ocorreriam esses "entraves".

    A professora Patricy manifestou, via "Chat" do aplicativo "Google Meet", que as disciplinas que ficaram "em aberto"



devido à não conclusão da porção prática das mesmas deveriam ter prioridade para o retorno presencial no semestre de

2020.2. Este posicionamento estava de acordo com o pensamento da professora Sheila.

    A coordenadora do curso de bacharelado em medicina veterinária destacou que seria muito complexo definir quais

disciplinas ofertar de forma presencial dentre o quinto, sétimo e nono período do curso de medicina veterinária, pois todas

são igualmente importantes para os discentes e para o fluxo adequado do curso pelos mesmos. Salientou que, em sua

opinião, todas as disciplinas deveriam ser ofertadas, a partir do quinto período do curso, na forma presencial, desde que os

professores dessas disciplinas concordassem com este retorno presencial. Isto por que poderiam ser organizadas e

dispostas em ambientes distintos (bloco de aulas, sede, CVT) e as turmas poderiam ser fracionadas, caso necessário,

evitando-se com isso as aglomerações e mantendo-se o distanciamento entre os discentes e também professores. Destacou

que nas aulas práticas geralmente já ocorrem divisão da turma em grupos para que os alunos tenham um maior

aproveitamento e por consequência reduzindo a aglomeração.

    A sra. Joselma destacou que acreditava não ser possível o retorno de todas as disciplinas na forma presencial, no

entanto, era importante que retornassem algumas disciplinas "chave" para que os discentes não ficassem sem matrícula e

que auxiliasse na conclusão de curso de alguns alunos em períodos mais avançados. Salientou que não "adiantava colocar o

carro na frente dos bois", pois como seríamos o primeiro campus do IFPB a realizar esse retorno parcial das atividades de

ensino presencial, era importante ter-se cautela neste retorno e que o mesmo ocorresse de forma paulatina.

    A professora Lisanka destacou que tiveram disciplinas que foram canceladas e que são ofertadas antes do quinto

período do curso e que essas disciplinas não retornariam, neste momento de forma presencial, portanto, não estaríamos

retornando presencialmente com todas as disciplinas que foram canceladas no semestre 2020.1. Além disso questionou se

a porção teórica dessas disciplinas que retornassem presencialmente não poderia ser ofertada de forma virtual aos

discentes.

     A coordenadora esclareceu que, de acordo com a resolução 1114/2016 do CFMV, as disciplinas profissionalizantes

devem ser ofertadas em suas porções teórico-práticas na forma presencial e portanto, não há a possibilidade de retorno

híbrido de nenhuma disciplina profissionalizante no curso de medicina veterinária sem que esta resolução seja infringida.

        A professora Lisanka sugeriu então que primeiramente teríamos que ter o conhecimento de quais locais poderiam ser

utilizados para a ministração das aulas teóricas e práticas, além disso, quais seriam os períodos inseridos nessa

possibilidade e também quais os pré-requisitos das disciplinas seguintes a estas que condicionariam a oferta das mesmas na

forma presencial dentro do semestre 2020.2.

        A professora Ana Lucélia concordou com as demais colocações sobre a priorização de oferta das disciplinas

inseridas no nono período do curso. No entanto, destacou preocupação quanto a não oferta de disciplinas aos discentes do

quinto período do curso, pois a professora Ana Lucélia oferta três disciplinas no quinto período e esses alunos somente

conseguirão cursar as disciplinas de patologia e clínica médica de equídeos, de ruminantes e de pequenos animais se

cursarem a disciplina de "Meios e Métodos em Diagnóstico", além disso, não conseguiriam cursar a disciplina de "Patologia

Cirúrgica" se não cursarem as disciplinas de "Anestesiologia Veterinária" e de "Técnicas Cirúrgicas". Portanto, considerava

que a oferta de pelo menos uma dessas disciplinas neste semestre de 2020.2 era essencial para que esses alunos não

ficassem sobrecarregados no próximo semestre com a oferta de tantas disciplinas concomitantemente e com isto tivessem

um prejuízo considerável em seu aprendizado. Salientou também que, caso não ocorra a oferta de uma dessas disciplinas,

das quais é responsável, na forma presencial no semestre 2020.2, no semestre 2021.1 ela (prof Ana Lucélia) não terá

como ofertar nenhuma disciplina, pois estaria ofertando "Patologia Cirúrgica" no entanto, não teriam alunos que poderiam

realizar a matrícula na mesma e estes pré-requisitos não podem ser retirados devido à necessidade deste conhecimento

prévio dos discentes. Com isto, a professora relatou preocupação também em relação à sua carga-horária de aulas que

estaria "zerada" em ambos semestres (2020.2 e 2021.1). Sugeriu também que fossem consideradas turmas com até 25

alunos para a oferta presencial, contanto que fossem utilizadas salas mais amplas para essas turmas e mantendo-se o

distanciamento de 1,5 metros entre as carteiras. Além disso, poderiam utilizar-se de aulas nos pátios do IFPB, em

ambientes abertos, e ainda serem subdivididas ainda mais as turmas nas aulas práticas para que não fossem geradas



aglomerações.

        A sra. Joselma destacou que a execução da fase IV da RESOLUÇÃO 28/2020 -

CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB fica á critério da CLAANPs de cada campus e que portanto a SCLAANPs

deveria encaminhar à CLAANPs um documento solicitando as atividades de ensino que seriam realizadas na forma

presencial, quais seriam as disciplinas, quais ambientes seriam utilizados para a realização das atividades presenciais dessas

disciplinas, como seria o fluxograma de cada uma delas, os motivos pelos quais está-se optando pela oferta das mesmas no

formato presencial, dentre outros fatores que pudessem fundamentar essa solicitação, inclusive a situação epidemiológica

que o município de Sousa/PB se encontra e da recente autorização do município para o retorno presencial das atividades

de ensino nas escolas a partir do dia 22 de fevereiro de 2021.

        A coordenadora do curso iniciou então o compartilhamento de tela com a apresentação do levantamento realizado

pela sra. Joselma em relação ás disciplinas a partir do sexto período do curso de medicina veterinária e de quais alunos

estariam matriculados nas mesmas no semestre 2020.2, caso fossem ofertadas na forma presencial, já que a resolução

1114/2016 do CFMV proíbe a oferta dessas disciplinas na forma não presencial. A partir da visualização deste

documento, percebeu-se que as turmas não ultrapassam 20 alunos e com isto facilitaria a oferta dessas disciplinas.

        A professora Thais destacou que está trabalhando, como coordenadora da especialização em medicina veterinária,

em um documento que será encaminhado à reitoria com a solicitação do retorno presencial das atividades de ensino da

especialização e que foi orientada a providenciar uma documentação onde constasse a justificativa pelo retorno dessas

atividades presenciais, além de constar nesse documento quais são os professores que estariam dispostos a este retorno

presencial. Também deveria conter neste documento, uma instrução, tipo uma minuta, descrevendo como se daria este

retorno, detalhando quais ambientes seriam utilizados, quantos alunos estariam dentro de cada ambiente/sala, qual o

afastamento que seria mantido entre esses alunos em sala de aula, qual o período de afastamento das atividades seria

imposto àqueles que estivessem com suspeita de ter adquirido COVID-19. Também deverá ser inserido um procedimento

operacional padrão (POP) para cada disciplina da pós-graduação em medicina veterinária, no entanto, a professora Thais

destacou que no caso da graduação poderia ser elaborado um POP global, a ser seguido em todas as disciplinas que

seriam ofertadas presencialmente no semestre 2020.2.

        A coordenadora do curso agradeceu pelas contribuições da professora Thais quanto às orientações de quais

documentos deverão ser elaborados e encaminhados à CLAANPs e seguiu a sugestão feita pela professora Ana Lucélia no

"chat" do aplicativo "Google Meet" com a distribuição de grupos de professores dentro da SCLAANPs que ficariam

encarregados de realizar uma relatoria das disciplinas dentro do quinto (P5), sétimo (P7) e nono (P9) período, que teriam

prioridade na oferta presencial no semestre 2020.2 seguindo o critério de pré-requisitos de outras disciplinas/andamento do

curso e tempo para a conclusão do curso de medicina veterinária que os discentes apresentam. A professora Sheila ficou

encarregada de realizar o levantamento da carga-horária dos professores no semestre 2020.2 e também de identificar os

alunos que estão sem matrícula no referido semestre e quais disciplinas precisariam ser ofertadas a estes alunos para que os

mesmos não necessitassem realizar o trancamento do semestre devido à não oferta de disciplinas. Os grupos de

professores da SCLAANPs ficaram divididos da seguinte maneira: 

P5:  Profs. Daniel, Louis, Marcelo, Suely e Vinícius

P7:  Profs. Ana Lucélia, Lizziane, Roseane e Thais

P9: Profs. Davi, Lisanka, Patricy e Salomão 

        O professor Davi realizou os cálculos considerando o tamanho das salas de aula do bloco de aulas de medicina

veterinária e o espaçamento de 1,5 metros entre as carteiras, e concluiu que poderiam ser organizados de 12 a 16 alunos, a

depender da disposição que as carteiras fossem organizadas, dentro das salas de aula. No entanto, turma maiores poderão

ser deslocadas para salas que comportem esse número, mantendo-se o distanciamento entre os mesmos. Além disso,

turmas maiores poderão ser divididas em duas, ficando o professor responsável por ministrar a mesma aula a estes alunos

subdivididos.



        A professora Amélia Lizziane manifestou preocupação com o planejamento para o retorno das aulas presenciais, pois

elencar os critérios para a escolha de uma disciplina em detrimento de outra era muito complexo e questionou se seria

interessante realmente a oferta de alguma disciplina presencial neste momento, se isto "resolveria alguma coisa". Salientou

que deveria ser considerado, para a escolha da oferta das disciplinas na forma presencial, quantos alunos se beneficiariam

com isto, se o professor se beneficiaria com isto e também priorizar aqueles alunos que não estão conseguindo se matricular

devido à não oferta de disciplinas para o mesmo no semestre 2020.2.

        A coordenadora do curso colocou então em votação, seguindo a sugestão feita pela professora Roseane, se todos os

presentes concordavam com a confecção de um documento pela SCLAANPs, para encaminhamento à CLAANPs, onde

será proposto o retorno das atividades de ensino na forma presencial de algumas disciplinas do curso de medicina

veterinária, disciplinas estas que seriam definidas em reunião geral da coordenação do curso em questão e direção do

campus Sousa/IFPB com os professores que atuam no referido curso após relatoria dos grupos subdivididos na

SCLAANPs. Os seguintes membros votaram a favor da confecção deste documento: prof. Ana Lucélia, prof. Thais, prof.

Roseane, prof. Lisanka, prof. Salomão, prof. Patricy, prof. Davi, prof. Louis, sra. Joselma, representante discente Carla

Rayanne. As professoras Amélia Lizziane e Suely se abstiveram no voto. O professor Daniel já não estava mais em reunião

neste momento, assim como o professor Marcelo.

        Antes de a reunião ser finalizada o presidente da comissão estadual de ensino da medicina veterinária do CRMV-PB,

prof. Dr. Adriano Fernandes Ferreira, encaminhou o documento em resposta ao OFÍCIO 15/2020-

CCSBMV/DES/DDE/DG/SS/REITORIA/IFPB, onde solicitou-se um esclarecimento ao conselho de medicina veterinária

sobre a dúvida que se tinha se 18 disciplinas estariam ou não inseridas no Parágrafo único do Art. 1 da resolução CFMV

595 de 11 de dezembro de 1992, acrescentado pela Resolução CFMV 1114/2016. Este documento foi compartilhado na

tela do aplicativo "Google Meet" e posteriormente encaminhado ao e-mail de todos os docentes e discentes do curso de

medicina veterinária do IFPB para amplo conhecimento. Nesta resposta do CRMV-PB apenas três disciplinas das 18

listadas foram consideradas sem risco de transgressão à Resolução 595/1992 do Conselho Federal de Medicina

Veterinária, acrescida da resolução 1114/2016, sendo elas as seguintes: "Higiene e Legislação de Alimentos”, “Estatística

Experimental “, “Planejamento da Empresa Rural”. Portanto, decidiu-se que as seguintes disciplinas que já haviam sido

ofertadas no semestre 2020.2 deverão ser canceladas em sua oferta na modalidade de ANPs, sendo elas as seguintes:

"Análise Físico-Química dos Alimentos", "Higiene e Controle de Qualidade do Alimentos", "Microbiologia de Alimentos",

"Nutrição Animal", "Tecnologia da Inspeção de Produtos de Origem Animal, ovos e mel", "Patologia Geral".

        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.
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