


    Iniciou-se a reunião com uma explanação da coordenadora do curso sobre a confecção das atas das reuniões do NDE,

destacando-se que necessitava-se que outro membro assumisse tal função, pois a mesma estava sentindo-se sobrecarregada com

as funções da coordenação do curso, ensino (como professora atuante), pesquisadora (participando de projetos de pesquisa) e

extensionista (participando e coordenando projeto de extensão). Além disso, se tornou responsável pela confecção de todas as

atas de reuniões na qual preside, ou seja, do NDE, do colegiado do curso, da subcomissão local de acompanhamento das

atividades não presenciais (SCLAANPs) do curso, reuniões gerais da coordenação com os docentes, com os discentes, dentre

outras, quando necessárias e presididas pela mesma. Solicitou, portanto, que um dos membros presentes nesta reunião assumisse

a função de secretariado, ficando responsável pela confecção das atas. No entanto, nenhum dos presentes se manifestou

positivamente no aceite de tal demanda, ficando, novamente, à cargo da coordenação do curso a confecção da ata desta reunião,

conforme tem ocorrido desde que a professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp assumiu a coordenação do curso no ano de

2019.

    Procedeu-se a reunião esclarecendo-se que a coordenação havia se reunido, juntamente com o diretoria de desenvolvimento

do ensino do campus Sousa/IFPB, com diversos membros da Reitoria/IFPB (dia 21 de abril de 2021, via vídeoconferência) para

esclarecimentos sobre a próxima "visita"/avaliação que o curso de medicina veterinária do IFPB irá receber do Ministério da

Educação (MEC), que possivelmente irá ocorrer no ano de 2022, e que isto foi em decorrência do baixo desempenho do curso

na avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE/2019), no qual o curso ficou com conceito dois (2).

  Destaca-se que a coordenadora havia enviado, juntamente ao e-mail de convocatória a esta reunião, três documentos para

leitura prévia dos membros do NDE, sendo eles: Resolução número 114-CS, de 10 de abril de 2017 (trata sobre aquisição,

expansão e atualização dos acervos das bibliotecas do IFPB); Instrumento de Avaliação de cursos de graduação Presencial e a

Distância do SINAES - Sistema Nacional de Educação Superior; Relatório de Avaliação do e-MEC do curso de medicina

veterinária do IFPB do ano de 2015.

  A professora Sheila continuou a reunião, abordando a segunda pauta, destacando que no ano de 2015 o curso de bacharelado

em medicina veterinária do IFPB recebeu um conceito 4 pelo MEC, no entanto, devido ao baixo desempenho dos alunos do

curso em 2019 na avaliação do ENADE, o curso irá receber em breve nova avaliação. Dito isto, abriu-se a possibilidade de

solicitação de atualização do acervo bibliográfico do curso, sendo que, há restrições orçamentárias para tal, no entanto, a

solicitação poderia partir do NDE, após consulta aos professores e deliberação sobre as prioridades para o curso. Além disso,

há necessidade de atualização periódica do currículo Lattes dos professores que atuam no curso, com um intervalo máximo de

seis meses, e que também deverá haver comprovação documental do mesmo.

    A professora Roseane questionou quais ações deveriam ser realizadas pelo NDE do curso no intuito de colaborar com a

melhoria na avaliação do curso pelo MEC. A coordenadora do curso respondeu que além de realizarmos o levantamento da

demanda por novos exemplares para comporem a biblioteca do campus Sousa/IFPB, também deveremos elaborar um

documento solicitando esses livros e encaminhar ao setor financeiro do campus. Também deverá ser realizada uma análise técnica

do acervo bibliográfico, os correlacionando aos Planos de Disciplinas inseridos no novo PPC do curso, mesmo antes de finalizada

a avaliação do mesmo, para podermos nos antecipar a tais solicitações. Nesta análise técnica deverá constar a informação

detalhada sobre a aplicabilidade de cada referência bibliográfica inserida no Plano de Disciplina (deverá ser realizada por cada

professor que ficará responsável pela oferta das mesmas) e o NDE fará um referendo sobre esta análise técnica feita pelos

docentes. Salientou-se ainda que deverá ser feito um levantamento de quantos exemplares de cada livro estão disponíveis por

semestre e qual a correlação por número de alunos e disciplinas que utilizam o mesmo exemplar. Destacou-se também que, caso

o livro seja utilizado no mesmo semestre por outros cursos, deverá também considerar o número de alunos daquele curso para a

realização desta correlação "número de alunos X disponibilidade de livro", isto ocorre para se determinar se o número de livros

está adequado à demanda existente em cada semestre do ano letivo.

    A coordenadora do curso continuou suas colocações informando que também deverá ser solicitado que cada professor se

responsabilize por relatar se o livro/referência inserida no Plano de Disciplina ainda está sendo produzida/fabricada, se ainda é

comercializada e, caso não seja, solicitar a aquisição de outro livro que seja adequado para aquela disciplina e que ainda esteja

em comercialização.



    A professora Roseane demonstrou preocupação quanto à confecção de diversos documentos de análise técnica das

referências bibliográficas inseridas nos Planos de Disciplina do novo PPC, tendo em vista que pode se tornar algo repetitivo e

enfadonho, sem muito propósito e sem um embasamento da real necessidade por esta demanda. Destacou ainda que quando o

PPC estava sendo reformulado, houve a orientação aos professores que inserissem a maioria das referências de livros que

estavam disponíveis na biblioteca do campus Sousa/IFPB e que, na ocasião, foi feito um levantamento pela própria professora

Roseane de quais livros estavam disponibilizados na biblioteca e disponibilizado aos demais professores. Destacou ainda que

após este levantamento realizado pela mesma, não houve a notícia da aquisição de novos exemplares para a biblioteca que

contemplassem o curso de medicina veterinária.

    O professor Vinícius destacou que no novo PPC do curso de medicina veterinária do IFPB, que ainda está em tramitação para

aprovação, os planos de ensino estão em anexo, portanto, ainda há possibilidade de correção dos mesmos, antes mesmo de

passarem por esta avaliação. Podendo, portanto, haver uma correção em relação ás referências bibliográficas básicas e

complementares inseridas nos mesmos. Salientou ainda que entende que existem sim algumas disciplinas que não possuem livros

adequados para referência básica disponíveis na biblioteca e ainda que existem outras que possuem essas referências, no entanto,

não em quantidade suficiente para atender à demanda semestral do curso. Relatou ainda preocupação em relação à solicitação de

verificação se ainda há fabricação/comercialização dos livros disponíveis na biblioteca do campus Sousa/IFPB, isto por que, não

há atualização do acervo há muitos anos devido aos cortes orçamentários cada vez mais intensos que as redes de ensino vêm

sendo submetidas.

    A professora Sheila salientou que realmente a descontinuidade na confecção de um livro utilizado como referência básica em

uma disciplina pode pesar negativamente na avaliação do MEC, no entanto, salientou que se este livro ainda é produzido, mesmo

que em uma nova edição, isto não deverá ocasionar uma pontuação tão inferior quanto à presença de um livro que foi totalmente

descontinuado.

    A coordenadora destacou ainda que o NDE deverá avaliar a análise técnica elaborada pelos professores das disciplinas em

relação às referências bibliográficas inseridas nos Planos de Ensino, e que após isto, deve-se elaborar um referendo e anexar a ata

da reunião onde ocorreu todo esse processo ao processo de atualização do PPC do curso de medicina veterinária.

    A professora Thaís informou que na Resolução número 114-CS, de 10 de abril de 2017, consta a informação que deve-se ter

a disponibilidade de um exemplar para no máximo cinco ofertas de vaga para determinado curso que pretende-se utilizar daquele

livro por semestre letivo. Levando-se ainda em consideração quantas disciplinas ofertadas simultaneamente utilizarão daquele

exemplar.

    A professora Sheila, coordenadora do curso, salientou preocupação quanto à demanda aos professores para realização da

análise técnica das referências bibliográficas dos planos de disciplinas do novo PPC, tendo em vista que alguns planos tiveram que

ser confeccionados por professores que faziam parte da comissão de reformulação do PPC em decorrência de nenhum outro

professor ter assumido tal responsabilidade pela oferta das mesmas. Além disso, tiveram professores que, mesmo assumindo a

responsabilidade pela oferta de algumas disciplinas, não atenderam a demanda à contento, não respeitando o prazo, formatação,

normatização, dentre outras problemáticas. Portanto, a coordenadora destacou receio de que isto irá ocorrer novamente, ou seja,

que mesmo solicitando-se com bastante antecedência esta demanda aos professores do curso, esses mesmos professores venham

a apresentar esta dificuldade no cumprimento de prazos estabelecidos e resposta às demandas apresentadas pelo curso. Relatou-

se portanto que iria fazer essa solicitação aos professores e que iria estabelecer um prazo máximo de 15 dias para a resposta a

esta demanda, tendo em vista a urgência para o atendimento da mesma.

    A coordenadora do curso ficou responsável então, como encaminhamento, por confirmar a informação da necessidade de

correlacionar o conteúdo ministrado em cada disciplina com a referência bibliográfica proposta nos Planos de Disciplinas e se

haverá um modelo a ser seguido, antes de encaminhar a solicitação aos demais professores (sugestão feita pela professora

Roseane); além disso de verificar se haverá a necessidade de comprovação física de todo o currículo lattes dos professores e

arquivamento na coordenação do curso, ou se seria de um período de cinco ou 10 últimos anos (sugestão de professor Louis e

professora Roseane); também de levantar a possibilidade de criação de uma funcionalidade no SUAP para que a comprovação

do currículo Lattes dos professores ocorra de forma virtual, sem a necessidade do arquivo físico (sugestão feita pelo professor
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