


Com a palavra, o Professor Daniel Cézar da Silva iniciou a reunião pedindo autorização aos participantes para gravação de

toda a reunião, que foi respondido com “Sim” no chat do aplicativo "Google Meet". Ainda com a palavra o referido

Professor passou a tratar do primeiro ponto de pauta, avaliação dos planos instrucionais das disciplinas ofertadas na forma

de AENPs para o Curso de Medicina Veterinária no período 2020.2 listadas abaixo:

Componente Curricular

Anestesiologia veterinária

Bioclimatologia animal

Bioestatística aplicada à medicina veterinária

Ciências do ambiente

Doenças Infectocontagiosas dos Animais Domésticos

Deontologia e bioética aplicada à medicina veterinária

Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos

Economia e administração rural

Epidemiologia veterinária

Equideocultura (optativa)

ESO III

Estatística experimental (Optativa)

Fisiopatologia da reprodução

Fisiologia do crescimento e desenvolvimento de animais de interesse zootécnico

Fundamentos da homeopatia

Genética e melhoramento animal

Ginecologia e obstetrícia de caninos e felinos

Ginecologia e obstetrícia veterinária

Histologia veterinária

Imunologia veterinária

Línguas (Inglês)



Leitura e produção textual

Microbiologia de alimentos (Optativa)

Microbiologia veterinária

Neonatologia de pequenos animais (Optativa)

Nutrição animal

Patologia e clínica médica de equídeos

Produção de aves e suínos

Produção de ruminantes (Bovinocultura de corte e leite)

Relações humanas e éticas no trabalho

Sociologia rural

Tecnologia e inspeção de carne e pescado

Tecnologia e inspeção de ovos e mel

Toxicologia veterinária

Trabalho de conclusão de curso

A SCLAANPs do Curso Superior de Bacharelado em Medicina Veterinária do IFPB, Campus Sousa procedeu a

apreciação individual de cada Plano Instrucional. 

Com a palavra o Professor Daniel Cézar da Silva passou a tratar do segundo ponto de pauta, encaminhamentos, no qual

propôs a aprovação dos Planos Instrucionais das disciplinas ofertadas no período 2020.2. Da forma unânime todos(as) os

integrantes da SCLAANPs do Curso Superior de Bacharelado em Medicina Veterinária do IFPB, Campus Sousa

aprovaram os referidos Planos Instrucionais.

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

REGISTRO DE PUBLICIDADE DA PRESENTE ATA

A presente Ata circulou em meio eletrônico por 24 horas, contadas a partir da data 11/03/2021 e hora 10h35, enviada aos

membros da SCLAANPs do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária, através do e-mail da Coordenação do

referido curso, ccsbmv.ss@ifpb.edu.br, sendo as manifestações de alteração recebidas através do mesmo e-mail. Foram

levadas em considerações apenas as manifestações ocorridas dentro do prazo supracitado.

6 ATA DE PRESENÇA:

SUBSCREVEM:

Coordenador Substituto do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária do IFPB/Campus Sousa: Daniel
Cézar da Silva (daniel.cezar@ifpb.edu.br);

Amélia Lizziane Leite Duarte (amelia.duarte@ifpb.edu.br);

Ana Luísa Alves Marques Probo (ana.probo@ifpb.edu.br);
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