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ATA DA 34ª REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA 

VETERINÁRIA COM OS(A) DOCENTES QUE ATUAM NO REFERIDO CURSO 

 

Ao décimo segundo dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 13:30h da tarde, reuniram-se no 

bloco de aulas utilizado pelo curso de Bacharelado em Medicina Veterinária e Tecnologia em Alimentos, os(a) 

docentes: Amélia Lizziane Leite Duarte, Ana Clara de França Silva, Ana Lucélia de Araújo, Daniel Cézar da 

Silva, Inez Liberato Evangelista, Lisanka Ângelo Maia, Marcelo Helder Medeiros Santana, Patricy de 

Andrade Salles, Roseane de Araújo Portela, Salomão Cambuí de Figueiredo, Tatiana Gouveia Pinto Costa, 

Vanessa Lira Santana e Vinicius Longo Ribeiro Vilela. 

O coordenador do curso, Professor Daniel Cézar da Silva iniciou a reunião informando a pauta da 

mesma: 1ª – Apresentação, debate e definição dos horários das disciplinas referentes ao período 2018.2; 

2ª – Apresentação das demandas de discentes em relação a oferta extratemporal de disciplinas 

referentes ao curso de Bacharelado em Medicina Veterinária; 3ª – Apresentação das demandas de 

discentes desblocados no curso de Bacharelado em Medicina Veterinária. 

Referente ao 1º ponto da pauta: 

O Professor Daniel Cézar da Silva expos as solicitações já feitas, via e-mail, por alguns docentes em 

relação a alterações de horários. Neste ensejo, explicou que tem prioridade na escolha dos horários são: 

Professores de outros cursos além do Bacharelado em Medicina Veterinária; professores em pós-graduação e 

então professores que lecionam no curso de Bacharelado em Medicina Veterinária. Também foi exposto os 

critérios de prioridade dos discentes, onde se prioriza os alunos blocados, seguindo os desblocados e 

concluintes que apresentam pendências em sua grade curricular.  

O Professor Daniel Cézar da Silva fez explanação sobre os horários do período letivo 2018.2. A 

Professora Roseane Araújo Portela solicitou alteração de horário com a disciplina da professora Inêz 

Evangelista Liberato. Professora Ana Clara de França Silva solicitou alteração no horário da disciplina ESO 

II. Professora Patricy de Andrade Salles pediu para alterar seu horário do 6º período com o Professor Francisco 

Roserlândio Botão Nogueira. Professora Amélia Lizziane Leite Duarte irá oferecer mais uma optativa 

(Práticas em Laboratório Clínico) para o 6º período, na terça-feira à tarde. Professora Lisanka Angelo Maia 

também irá ofertar uma disciplina optativa (Diagnóstico Pós-morte) para turma do 8º período na quinta-feira 

à tarde. Não tendo mais nenhuma solicitação de alteração de horário dentre os docentes, o Prof. Daniel Cézar 
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da Silva levantou a situação dos alunos concluintes que tem pendências na grade curricular. A disciplina de 

Apicultura, ministrada pelo professor Paulo Alves Wanderley deverá ser ofertada devido à necessidade da 

aluna Melissa; TIPOA – Carne, ministrada pela Professora Vanessa Lira Santana, em decorrência do aluno 

Rauan Dantas; Produção de Aves e Suínos, Profs. Davi e Marcelo; Patologia Cirúrgica, ministrada pela 

Professora Ana Clara de França Silva, devido ao aluno Hebert. Após exposição de tais necessidades, todos os 

docentes concordaram em ajustar seus horários para possibilitar a oferta das referidas disciplinas.  

A Professora Tatiana Gouveia Pinto Costa fez a sugestão de que os horários deveriam ser 

primeiramente organizados tendo como prioridade os concluintes desblocados, devido as particularidades que 

tais discentes, buscando-se aumentar a taxa de egresso dos alunos, a qual ainda é baixa, a docente ainda ressalta 

que tal sugestão já fora feita em reuniões quando a coordenação de curso estava com a Professora Ana Valéria. 

Colocada a proposta em discussão, não foi acatada, justificada pelo Professor Daniel Cézar da Silva que a 

mesma traria benefícios a alunos que estão pouco compromissados com sua vida acadêmica. O coordenador 

sugeriu que a proposta da Professora Tatiana Gouveia Pinto Costa seja feita formalmente, para que possa ser 

analisada com maior critério. 

A Professora Roseane Araújo Portela endagou sobre como procederão com a discente Rafaela, visto 

que, esta é uma aluna especial, que precisa de acompanhamento diferenciado. A Professora Marcley Marques, 

informou que a comissão de auxilio estudantil para pessoas com dificuldades diversas está sendo criada, 

entretanto, até o momento não se tem como atuar junto a aluna do curso de Bacharelado em Medicina 

Veterinária. Foi sugerido que se tenha maior atenção para com a referida discente, buscando sempre procurar 

a melhor compreensão da mesma perante conteúdos ministrados e formas de avaliações que favoreçam 

também melhor desempenho. 

Professor Daniel Cézar da Silva informa: que haverá uma reorganização na comissão responsável pela 

reformulação do PPC do curso de Bacharelado em Medicina Veterinária; que será lançado o edital de 

Reconhecimento, Deveres e Saberes para os discentes que almejam aprovação/aproveitamento em alguma 

disciplina; que teremos encontro pedagógico na primeira semana de aulas do período 2018.2; que já 

necessidade de maior zelo para com os data shows que ficam à disposição dos docentes que lecionam no Bloco 

de Aulas da Medicina Veterinária; por fim, que a ajuda de custo discentes de R$8.000, dividido por 15 

docentes, ficando R$533,33 para cada, tal quantia deverá ser gastada até o dia 31 de dezembro de 2018. 

Professora Inêz Evangelista Liberato afirma que há uma ata nos documentos da coordenação informando quais 

os professores que expressaram interesse em ter parcela em tal ajuda de custo.  

Por fim, Professora Roseane Araújo Portela solicitou que viagens e outras atividades em horários de 

aula deverão ser comunicadas em ajustadas com os docentes que lecionam no período das atividades supra 

citadas. 

Feitas todas as considerações, ponderações, encaminhamentos e nada mais para ser discutido, as 

atividades foram encerradas. Eu, Professora Ana Lucélia de Araújo, lavrei esta ata que será assinada por todos 

os presentes. 


