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Item Pauta

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 décimo quarto dia do mês de maio de dois mil e vinte, às 09:00hs, 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 e passada a palavra ao professor Daniel que ficou de reunir todos os documentos que ficaram pendentes reunião

passada. Foi esclarecida que todas as “tarefas” foram cumpridas com êxito, apenas a disciplina opitativa de medicina legal

ficou sem plano de ensino até agora, todos os outros pontos foram supridos.

O PPC, após finalizado, passa pelo colegiado, NDE, CONDIR e depois somente após a publicação de um edital que o

PPC poderá ser inserido para avaliação pela Reitoria. Foi esclarecido pelo professor Daniel, que este edital tem previsão

de ser lançado apenas em 2021. Mas que isso não será um problema, pois ainda temos algumas etapas a serem cumpridas.

Foi levantado o questionamento da prof. Thais quanto aos pré-requisitos das disciplinas optativas, por que, até então, em



nenhuma delas foi colocado pré-requisito. No entanto, um exemplo dado por prof. Daniel foi da disciplina de clínica

cirúrgica de grandes animais, qualquer aluno em qualquer etapa de sua graduação poderá se matricular nesta disciplina se

não for inserido um pré-requisito e isso pode prejudicar a formação do mesmo. Foi alegado que seria considerado um

bom-senso do aluno no momento da matrícula nas disciplinas, no entanto, acredita-se que alguns alunos podem não

cumprir com essa expectativa, que portanto, algumas disciplinas optativas deveriam sim ter um pré-requisito para que seja

cursada.

O prof. Daniel fez um levantamento das disciplinas e destacou que as disciplinas humanísticas não teriam pré-requisitos, no

entanto, aquelas disciplinas de núcleo de formação específica que necessitassem de pré-requisitos, deveriam ser

acrescentados.

Iniciou-se o compartilhamento da matriz curricular, destacando as disciplinas uma a uma e levantando o questionamento aos

participantes caso alguma delas necessitassem de pré-requisitos. Prof. Marcelo destacou que as disciplinas de produção

não necessitariam de pré-requisitos. Prof. Ana Lucélia salientou que é importante verificar se o aluno conseguirá

acompanhar as disciplinas de forma adequada, com os conhecimentos básicos prévios necessários para tal.

Destacou-se ainda por prof Thais que apenas as disciplinas do bloco profissionalizante deveriam ter pré-requisitos para que

o PPC não fique muito “engessado” e com isto os alunos fiquem muito tempo retidos no curso para sua conclusão, levando

em consideração ainda que temos apenas uma "entrada" ao ano no curso em questão. Seguiu-se então a explanação sobre

todas as disciplinas optativas do bloco específico.

Após a revisão de todas e adição de pré-requisitos em algumas, todos concordaram com as alterações feitas e o PPC ficou

aprovado para seguir para a avaliação do colegiado e NDE do curso de bacharelado em medicina veterinária.

Destacando-se que a única disciplina que encontra-se com pendência, a de medicina legal, que estava sob responsabilidade

do prof Francisco Leo Nascimento, foi redirecionada à professora Lisanka Ângelo Maia para realiza-la, com um prazo

máximo de sete dias para a entrega da mesma à comissão.

Nada mais a acrescentar, 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).

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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