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:
Data

Hora

Hora

inicial

final

Local (videoconferência pelo aplicativo "Google Meet")

63ª Reunião do colegiado do curso de bacharelado em medicina veterinária do IFPB,
campus Sousa.
28/05/2020 09:00

09:45
28ª Reunião do Núcleo Docente Estruturante do curso de bacharelado em medicina
veterinária do IFPB, campus Sousa.

2. PAUTA:
Item Pauta
1

Primeiro Encontro On-line de Medicina Veterinária do IFPB (EOVET - IFPB)

2

Informes

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 oitavo dia do mês de abril de dois mil e vinte, às 09:00hs, reuniram-se por videoconferência, pelo aplicativo
do “Google Meet”, o Colegiado do curso de bacharelado em Medicina Veterinária do IFPB e o NDE do referido curso,
em uma reunião conjunta. Com as seguintes pautas: 1º – Primeiro Encontro On-line de Medicina Veterinária do IFPB; 2º –
Informes. Estiveram presentes a coordenadora do Curso de Medicina Veterinária, Professora Sheila Nogueira Ribeiro
Knupp, os docentes Amélia Lizziane Leite Duarte, Ana Lucélia de Araújo, Daniel Cézar da Silva, Lisanka Ângelo Maia,
Marcelo Helder Medeiros Santana, Patricy de Andrade Salles, Salomão Moreira de Figueiredo, Suely Cristina Pereira de
Lima Oliveira, Vinícius Longo Ribeiro Vilela. Também estava presente a representante dos discentes no colegiado, Carla
Rayanne Andrade Ferreira e a 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 o motivo da
reunião ter sido convocada de forma extraordinária e conjunta dos dois conselhos da medicina veterinária. Foi esclarecido

que havia uma necessidade de certa urgência na realização da reunião devido ao evento principal do EOVET ocorrer já a
partir do dia 01/06/2020. Este fato ocorreu por que a CCSBMV-SS não havia sido informada por seus superiores da
necessidade de aprovação colegiada e do NDE para o registro do evento, já que o mesmo foi promovido e organizado
pela coordenação do curso, juntamente com os professores. Além disso, destacou que assim que teve-se a idéia de
organizar esse evento, foi enviado um ofício à diretoria de desenvolvimento do ensino, campus Sousa, via SUAP, ( OFÍCIO
6/2020 - CCSBMV/DES/DDE/DG/SS/REITORIA/IFPB - 12/05/2020) solicitando registro do evento na programação
do campus e também solicitando autorização para utilização da marca IFPB na divulgação do curso.
Prossegui-se a reunião com um relato da coordenadora do curso, prof. Sheila, sobre as motivações para a organização do
evento (EOVET), destacando que pelo IFPB estar com as atividades didático-pedagógicas suspensas desde 17 de março
de 2020, sentiu-se a necessidade de manutenção do vínculo com os alunos do instituto e também de manutenção do
estímulo a esse alunos em aprendizagem continuada. Surgiu-se então a proposta da coordenação na realização deste
evento, que foi prontamente atendida pelos professores Ana Lucélia de Araújo, Thais Ferreira Feitosa e Vinicius Longo
Ribeiro Vilela, que passaram a compor, juntamente com a prof. Sheila, a comissão organizadora do evento. Logo após sua
criação, foi enviado um e-mail da CCSBMV-SS a todos os professores que compõe o curso informando sobre a criação
dessa comissão organizadora e abrindo possibilidade de outros professores incorporarem a organização do evento e
também de propostas para o mesmo.
Todas as decisões que iam sendo tomadas pela comissão organizadora do EOVET, sempre que necessárias e possíveis,
eram compartilhadas via e-mail a todos os professores do curso de medicina veterinária. Assim como a divulgação do
evento ocorreu via e-mail dos professores e alunos matriculados no curso de medicina veterinária do IFPB. Também foi
realizada a divulgação via mídias sociais oficias do campus e do hospital veterinário adílio santos de azevedo. O evento
contou com uma prévia no dia 25 de maio de 2020, com a apresentação de duas palestras online, ministradas pelo
professor Lindomar José Pena (Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), FIOCRUZ/PE) e pela prof. Dra.
Patrícia Maria Coletto Freitas (Universidade Federal de Minas Gerais). Ambas foram ministradas pela plataforma
webinarjam e ocorreram entre 15:00h e 18:20h, sendo apresentadas pelas professoras Sheila Nogueira Ribeiro Knupp e
Thais Ferreira Feitosa. A prévia do evento contou com a inscrição de 204 pessoas e 126 participantes ativos. As outras
palestras do evento estão programadas para iniciarem dia 01 de junho de 2020, com três palestras diárias que finalizarão
no dia 05 de junho de 2020. Todas as palestras tem previsão de duração de 50 minutos, tendo 5 minutos para respostas
de perguntas dos participantes. Foram abertas um total de 1450 inscrições, sendo que há possibilidade de participação dos
inscritos em um ou mais módulos, conforme o interesse de cada participante. Até então, o evento conta com 1405
inscrições.
Após a descrição do evento e de como foi organizado de forma breve e resumida, a prof Sheila passou a palavra aos
demais participantes para realizarem as colocações que achassem pertinentes de serem feitas em relação à pauta
apresentada. A prof. Suely e o prof. Daniel destacaram a importância do evento para o curso e para o IFPB, além de ter
destacado a importância de se ter o registro do mesmo em atas das reuniões do colegiado e NDE, pois a organização e
efetivação de eventos na instituição é um dos fatores de pontuação do MEC para a avaliação dos cursos superiores.
2. A segunda pauta trava-se sobre informes que a CCSBMV-SS precisava realizar aos presentes na reunião. Esses
informes incluíam a comunicação de que o IFPB tem uma acessoria de assuntos internacionais que comunicou, através da
sr. Joselma, sobre a necessidade de mantermos o vínculo com instituições que já temos parcerias no exterior (que no caso
da medicina veterinária são duas instituições localizadas em Portugal), para tal precisamos desenvolver projetos em
conjunto/parcerias

ou

ainda

eventos

promovidos

juntamente

com

essas

instituições,

com

convite

de

pesquisadores/professores para ministrarem palestras/oficinas/minicursos no/para/dentro do IFPB. Esclareceu-se ainda que
essas parcerias podem ser desfeitas caso não ocorram com uma certa periodicidade essas efetivas ações em conjunto.
Além disso, foi destacado que, caso algum professor tenha interesse em firmar parcerias com outras instituições, essas
devem ser devidamente cadastradas juntamente à assessoria de assuntos internacionais do IFPB.
Também foi informado aos participantes que caso haja no evento palestrantes que são pesquisadores/professores/técnicos
de outras instituições de ensino localizadas no exterior, que dentro do evento deveriam ser reservadas vagas para que os

alunos dessas instituição também possam participar do evento. Destacou-se ainda que o EOVET conta com um palestrante
internacional, que é o médico veterinário especialista Sebastián Ricardo Bustamante Bustamente, no entanto, o mesmo é
médico veterinário autônomo e portanto não representa nenhuma instituição de ensino e como tal não tem a necessidade de
reserva de vagas para o evento em questão, mas que foi solicitado pela coordenadora do curso, via aplicativo de troca de
mensagens, á sra. Mônica (assessora de assuntos internacionais) que realizasse o registro do evento no setor de sua
locação.
Nada mais a tratar, a Coordenadora solicitou que todos da reunião votassem sobre a aprovação ou não do evento
EOVET, todos os membros votaram pela aprovação por unanimidade, sem ressalvas. Portanto deu-se por encerrada a
reunião, e lavrou a Ata que foi aceita pelos membros do Colegiado e do NDE, que assinaram a lista de presença de forma
online.
5. REGISTRO DE PUBLICIDADE DA PRESENTE ATA:
Exemplo: 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), Amélia Lizziane
Leite Duarte (amelia.duarte@ifpb.edu.br), Daniel Cézar da Silva (daniel.cezar@ifpb.edu.br), Lisanka Ângelo
Maia (lisanka.maia@ifpb.edu.br), Marcelo Helder Medeiros Santana (marcelo.santana@ifpb.edu.br), Patricy
de

Andrade

Salles

(patricy.salles@ifpb.edu.br),

Salomao

Cambui

de

Figueiredo

(salomao.ifpb@yahoo.com.br), Suely Cristina Pereira de Lima Oliveira (suely.vet@hotmail.com), Vinícius
Longo Ribeiro Vilela (vinicius.vilela@ifpb.edu.br). Também estava presente a representante dos discentes no
colegiado, Carla Rayanne Andrade Ferreira

(carlarayannevet@gmail.com) e a técnica em assuntos

educacionais, Joselma Mendes de Sousa Carneiro (joselma.carneiro@ifpb.edu.br).
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