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1 Reformulação do PPC do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária

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 nono dia do mês de abril de dois mil e vinte, às 13:30hs, reuniram-se por videoconferência, pelo aplicativo do

“Google Meet”, a comissão de reformulação do Plano Pedagógico do curso de Bacharelado em Medicina Veterinária do

IFPB. Com a seguinte pauta: 1º – Reformulação do PPC do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária . Estiveram

presentes a coordenadora do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária, Professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp,

os docentes Ana Lucélia de Araújo, Daniel Cézar da Silva, Marcelo Helder Medeiros Santana, Suely Cristina Pereira de

Lima Oliveira e Thais Ferreira Feitosa. Destaca-se a ausência da técnica em assuntos educacionais, Joselma Mendes de

Sousa Carneiro. Com relação à pauta proposta, foi consensuada a deliberação que se segue:

1. Iniciou-se a reunião com uma explanação da coordenadora do curso de medicina veterinária do IFPB sobre a pauta em

questão, esclarecendo que anteriormente não fazia parte da comissão de reformulação do PPC em medicina veterinária, no

entanto, após tornar-se coordenadora, assumiu essa responsabilidade juntamente aos demais presentes. No entanto, como

o prof. Daniel era anteriormente o coordenador do curso, foi solicitado que o mesmo fizesse as explanações sobre o que já

havia sido realizado pela comissão até então e o que tínhamos ainda de pendências para podermos sanar e passar para as

próximas etapas.

O prof. Daniel iniciou a fala comunicando sobre o que já foi feito dentro do novo PPC do curso de bacharelado em
medicina veterinária. Na primeira reunião da comissão de reformulação do PPC, ao qual o referido professor



presidia, foram definidas as ações que cada membro da comissão ficou encarregado de realizar, na segunda reunião foi feita
uma apresentação de todas as alterações já realizadas e do que ainda estava com pendências. Nesta última reunião,
também foram delegadas funções a cada membro, sendo assim, passou a descrever as atuais pendências e entraves que
estão sendo encontrados.

O prof. Daniel apresentou durante a reunião as seções do novo PPC de medicina veterinária que estão ainda necessitando

ajustes. Além disso, destacou que a maioria das alterações que ainda estão com pendências são aquelas que dependem

dos professores que atuam no curso de bacharelado em medicina veterinária do IFPB, pois são os planos de ensino do

referido curso. Ao total são quatro disciplinas obrigatórias com pendências, nove disciplinas optativas profissionalizante e

duas optativas do núcleo humanístico. No entanto, alguns professores enviaram informações errôneas com relação à carga

horária das suas respectivas disciplinas.

Foi levantado o questionamento sobre os passos finais para a finalização do PPC, foi destacado que o PPC, após

finalizado, tem que passar por reuniões do colegiado, NDE e CONDIR, após isso o caminho ainda não está muito claro

para a comissão. No entanto, a sra. Joselma poderá esclarecer em momento oportuno, pois justificou sua ausência devido

a ter que participar de outra reunião no mesmo dia e horário que esta estava ocorrendo.

O prof. Daniel continuou com os questionamentos de como poderiam ser feitas as cobranças aos professores que não

estão atendendo às solicitações de envio dos planos de disciplina das suas respectivas disciplinas. Além disso, foi lançada

uma nova resolução número 3, de 15 de agosto de 2019 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação

Superior (CNE/CES) – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina Veterinária e dá

outras providências –  e o PPC já foi readequado para se ajustar à mesma. Solicitou, entretanto, uma segunda pessoa para

poder avaliar o PPC e conferir se o mesmo está adequado de acordo com essa resolução. Também já se responsabilizou

por revisar a carga horária e os pré-requisitos de todas as disciplinas obrigatórias já enviadas para se adequarem ao PPC,

no entanto das optativas ele não se responsabilizou e solicitou o auxílio de outro membro para tal feito.

A prof. Thais se comprometeu em realizar a revisão da carga horária das disciplinas optativas no novo PPC. A prof Sheila

se comprometeu em realizar a revisão geral do PPC com base na última resolução do CNE/CES. Ainda destacou que irá

considerar a resolução de integralização dos cursos, de 1992 do CRMV, de disciplinas de EaD e a do IFPB de 2017. No

entanto, destacou que as resoluções que são regionais não podem se sobrepor às resoluções do CNE/CES.

Foi explanado pela prof Sheila que as disciplinas optativas do plano humanístico, que são duas com pendências,

provavelmente serão supridas ainda essa semana, pois as professoras responsáveis pela mesma se comprometeram com a

coordenação do curso de bacharelado em medicina veterinária do IFPB para realizarem o encaminhamento das mesmas.

A prof. Ana Lucélia e o prof. Marcelo sugeriram que as disciplinas que estão com pendências podem ter seus planos

elaborados pelos membros da comissão de reformulação do PPC. Foi sugerido pela prof. Sheila que seja estabelecido um

novo prazo para o envio dos planos de disciplinas pendentes e caso não seja cumprido, será automaticamente levado à

comissão de reformulação de PPC para a formulação desses planos.

Prof. Suely sugeriu que o prazo seja o mesmo que o prazo dado à Joselma para cumprir o que está em pendência no PPC

em relação à certificação do mesmo. O prof Marcelo sugeriu não adiarmos muito mais esta etapa, já que algumas

disciplinas são de áreas afins às que temos formação e portanto poderíamos adiantar essa etapa e não ficara aguardando

ainda mais tempo para que fosse concluída.

A prof. Ana Lucélia explanou que temos que dar uma prazo máximo de três dias úteis para os professores responderem

com o envio dos planos de disciplina, caso não haja o envio dos mesmos, automaticamente a comissão de reformulação do

PPC do curso de bacharelado em medicina veterinária do IFPB ficará encarregada de realizar a formulação desses planos

de disciplina. E esta última proposta foi levada a votação e eleita como o procedimento melhor a ser seguido.

O prof. Daniel compartilhou a tabela atualizada sobre as disciplinas com pendências no quesito "plano de disciplina". Sendo

que, caso não seja cumprido o último prazo para envio das mesmas (05/05/2020), algum professor da comissão já foi

eleito como responsável por entregar o mesmo.



Seguem-se:

Forragicultura (Prof. Tatiana) -  Prof. Marcelo se responsabilizou

Extensão Comunitária (Prof. Francisco Nogueira) – Prof. Marcelo se responsabilizou

Ovinocaprinocultura (Prof. Tatiana) -  Prof. Marcelo se responsabilizou

Economia e Administração Rural (Prof. Davi) -  Prof. Marcelo se responsabilizou

Apicultura (Prof. Paulo Wanderley) -  Prof. Marcelo se responsabilizou

Administração do agronegócio (Prof. Davi) – Prof. Marcelo se responsabilizou

Doenças de aves e suínos (Prof. Davi e Marcelo) – Prof. Marcelo se responsabilizou

Estatística Experimental (Prof. Davi) -  Prof. Marcelo se responsabilizou

Medicina de animais silvestres (Prof. Inez era responsável, no entanto foi transferida) – Prof. Ana Lucélia se responsabilizou

Foi destacado por prof. Marcelo que a disciplina de "Medicina de animais silvestres" não tem professor que tem

possibilidade de ministrar a mesma atualmente dentro do quadro de professores do IFPB/Sousa. Foi sugerido pela prof.

Sheila que a prof. Ana Lucélia poderia assumir essa disciplina, pois tem experiência na área. No entanto, a mesma não se

responsabilizou para ofertar essa disciplina, pois sua carga horária já é bem sobrecarregada. Foi sugerido então pela prof.

Ana Lucélia e pelo prof. Marcelo que a mesma fosse retirada da grade de disciplinas do PPC.

O prof Daniel fez a consideração de que mesmo não tendo professor que se responsabilize para oferta dessa disciplina, ela

deve ser mantida no PPC, pois a presença da mesma no PPC já indica a intenção da oferta da mesma. A prof. Thais e

prof. Suely destacaram que a oferta dessa disciplina é importante, principalmente para a avaliação do MEC. Todos os

presentes concordaram com as últimas colocações e a disciplina foi mantida.

Em ato contínuo seguiu-se a explanação sobre as disciplinas com pendência de plano de ensino:

Medicina veterinária legal (Prof. Francisco Leo) -  Prof. Sheila se responsabilizou

Neonatologia em grandes animais (Prof. Francisco Leo) -  Prof. Ana Lucélia

Piscicultura (Prof. Tatiana) -  prof. Marcelo se responsabilizou

Língua Espanhol (Não havia professor) -  prof. Sheila se responsabilizou

Língua Inglês (Prof. Emny) - prof. Sheila se responsabilizou

Prática Desportiva (Prof. Gertrudes) – prof. Sheila se responsabilizou

O prazo para os professores que se responsabilizaram em entregar os planos de disciplina, caso os primeiramente

elencados não respondam, será até dia 11 de maio de 2020.

A presença da sra. Joselma (justificada a ausência por e-mail devido convocação a outra reunião no mesmo horário) se

fazia necessária para esclarecer dúvidas quanto ao “rito” que deve ser seguido para a aprovação do PPC quando

finalizado. No entanto, essas dúvidas serão sanadas via e-mail e telefone.

Chegou-se num consenso de que não seriam necessárias posteriores reuniões com a comissão de reformulação do PPC de

bacharelado em medicina veterinária, pois está em fase de finalização e portanto os encaminhamentos futuros serão feitos

via e-mail a todos os membros da comissão.

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): Ana Lucélia de Araújo (ana.araujo@ifpb.edu.br), Daniel Cézar da
Silva (servidor convidado - daniel.cezar@ifpb.edu.br), Marcelo Helder Medeiros Santana
(marcelo.santana@ifpb.edu.br), Suely Cristina Pereira de Lima Oliveira (suely.oliveira@ifpb.edu.br) e Thais

Ferreira Feitosa (thais.feitosa@ifpb.edu.br).
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