SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE BACHAREL EM MEDICINA VETERINÁRIACAMPUS SOUSA

1. DADOS DA REUNIÃO:
Hora

Data

Hora

inicial final

13/08/2020 15:30

16:00

Local (videoconferência pelo aplicativo "Google Meet")

45ª Reunião da Coordenação do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária
com os(a) docentes que atuam no referido curso.

2. PAUTA:
Item Pauta
1

Organização do horário do sétimo período do curso de bacharelado em medicina veterinária referente às aulas
não presenciais do semestre 2020.1

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 décimo terceiro dia do mês de abril de dois mil e vinte, às 15:30hs, reuniram-se por videoconferência, pelo aplicativo
do “Google Meet”, a coordenação do curso de bacharelado em Medicina Veterinária do IFPB com os docentes que
atuam no quinto período referido curso. Com a seguinte pauta: 1 – Organização do horário do sétimo período do curso de
bacharelado em medicina veterinária referente ás aulas não presenciais (ANPs) do semestre 2020.1. Estiveram presentes a
coordenadora do Curso de Medicina Veterinária, Professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp, os docentes Ana Luisa
Alves Marques Probo, Daniel Cezar da Silva, Edson Vinicius Leite Veloso , Lisanka Angelo Maia, Louis Helvio Rolim de
Britto, Suely Cristina Pereira de Lima Oliveira. Com relação à pauta proposta, foi consensuada a deliberação que se segue:
Iniciou-se a reunião com uma explanação da coordenadora do curso de medicina veterinária do IFPB sobre a
organização do horário presencial, foram relembradas as orientações que recebemos através de notas técnicas, normativas,
resoluções do IFPB e da DDE e DES do campus Sousa através de e-mail e reuniões com os professores e
coordenadores.
Após o compartilhamento de tela com a apresentação do horário presencial a todos os professores presentes, foi feita a
reorganização dos horários respeitando ao máximo o dia e horários já previstos para todas as disciplinas, o entanto, com a

organização das disciplinas todas dentro do período matutino. Foi-se fixado dias e horários específicos para cadastramento
das aulas/atividades síncronas e assíncronas, sendo permitidas no máximo quatro (4) horas de aulas síncronas ao dia.
Também foi considerado o plano instrucional dos professores e as opiniões de todos.
Após o ajuste de horários e a concordância de todos, algumas dúvidas foram retiradas com relação ao preenchimento
do plano instrucional e também com relação ao cadastramento das atividades assíncronas, sendo esclarecido que apenas
poderão ocorrer dentro do dia e horário previsto neste planejamento, não podendo portanto o professor realizar aulas ou
qualquer outra atividade ser cadastrada fora do dia e horário da disciplina.
O professora Ana Luísa e a professora Lisanka questionaram se havia a possibilidade de realizarem a parte prática das
suas disciplinas de forma presencial, pois consideram que suas disciplinas não são possíveis de serem ministradas de forma
remota em sua porção prática, citam-se: Patologia e Clínica Médica de Equídeos, Patologia e Clínica Médica de
Ruminantes. A coordenadora do curso relatou o que havia sido repassado a ela pela sra. Joselma Mendes de Sousa
Carneiro (diretora de desenvolvimento do ensino do campus Sousa), que seguiu orientação da sra. Mary Roberta Meira
Marinho (pró-reitora de ensino), que foi a seguinte: deveria ser descrito no plano instrucional de cada disciplina essa
previsão de práticas para o fim do semestre de 2020.1 e que se fosse necessário de ocorrer de forma presencial, também
deveria constar no plano instrucional. No entanto, caso no período previsto para ocorrerem essas práticas presenciais não
fossem possíveis de serem realizadas, então essa disciplina ficaria em aberto até que fosse possível concluí-la em sua
porção prática de forma presencial.
O professor Francisco Léo Nascimento Aguiar não estiva presente nesta reunião, no entanto, como havia já informado
na reunião com os professores do quinto período o horário que precisaria dispor para a organização de sua disciplina do
sétimo período, o mesmo foi acordado com os demais professores sem nenhuma objeção.
Não havendo nada mais a ser tratado, 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.
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).
Secretário(a) ad hoc: Nome e e-mail institucional
Participantes
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-

Professores(as):
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Alves

Marques

Probo (ana.probo@ifpb.edu.br), Daniel Cezar da Silva ( daniel.cezar@ifpb.edu.br), Edson Vinicius Leite
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Lisanka
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Maia

( lisanka.maia@ifpb.edu.br),

Louis

Helvio

Britto (louis.britto@ifpb.edu.br), Suely Cristina Pereira de Lima Oliveira (suely.vet@bol.com.br)
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de
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