


portanto, para a confecção da atual. Após isto, a coordenadora iniciou a primeira pauta informando que, apesar de ter sido

comunicada pelo sr. Geísio Vieira  (diretor de educação superior/Reitoria) de que um documento norteador de como realizar a

análise técnica das referências bibliográficas inseridas nos planos de disciplinas seria encaminhado até o dia 04 de maio de 2021 à

CCSBMV-SS, o mesmo não ocorreu. Portanto, esta reunião havia sido marcada com antecedência já prevendo que este

documento estaria disponível para apreciação do NDE e sugestões de possíveis ajustes e adequações de acordo com a realidade

do curso de medicina veterinária do IFPB, no entanto, este documento ainda não foi confeccionado nem disponibilizado para a

CCSBMV-SS, portanto, não teríamos como ter uma continuidade para o segundo ponto de pauta, onde seriam tratados

exatamente estes aspectos.

    A professora Sheila continuou as considerações sobre o segundo ponto de pauta salientando que poderia ser utilizado um

outro documento para auxiliar uma análise técnica mais padronizada pelos professores, pois a CCSBMV-SS já havia

encaminhado um e-mail aos professores solicitando essa análise técnica das referências bibliográficas dos planos de disciplina

inseridos no novo PPC, no entanto, os professores não atenderam a esta demanda devido à não compreensão de como deveria

ser realizada esta análise e a uma não padronização da mesma. Portanto, a coordenadora do curso de medicina veterinária

sugeriu que fosse utilizado um documento elaborado pelo vice-coordenador, professor Daniel Cezar da Silva, o qual foi

apresentado em uma reunião da comissão de preparação e planejamento para o ENADE, onde o mesmo apresentou um quadro

com todas as referências que estavam no plano de disciplina do mesmo, destacando-se quais referências ainda eram

comercializadas pelas editoras, quantos exemplares estavam disponíveis na biblioteca, quantos exemplares necessitariam ser

adquiridos pelo IFPB para o cumprimento da disponibilidade de 1 exemplar para cada 5 vagas ofertadas no curso. Além disso,

das referências que estavam consideradas básicas nos planos de disciplina e que não eram mais comercializadas, o professor

ainda apresentou uma alternativa de compra para que a necessidade de acesso ao conteúdo abordado na disciplina fosse

alcançada com a aquisição de outro título/edição.

    Todos os participantes presentes concordaram em solicitar aos professores que façam um adiantamento desse levantamento

em relação ás referências bibliográficas inseridas como básicas nos planos de disciplinas do novo PPC do curso de medicina

veterinária do IFPB e a professora Sheila ficou encarregada de solicitar que ao professor Daniel a autorização para o

compartilhamento do documento que ele já elaborou para as disciplinas ofertadas por ele aos demais professores para servir

como um documento norteador para essa análise técnica inicial das referências bibliográficas. No entanto, todos concordaram

que a análise técnica mais minuciosa, que a Reitoria/IFPB informou ser necessária, ainda não se sabe ao certo como deverá ser

realizada, portanto, não haverá como ser realizada/solicitada até que este documento seja compartilhado com a CCSBMV-SS.

    O professor Marcelo e o professor Louis informaram que devido ao final do semestre 2020.2 e ao acúmulo de atividades que

os professores estão apresentando nesta semana e ainda irá se prolongar por mais duas ou três semanas para alguns professores

que solicitaram uma extensão no prazo para a conclusão das atividades do semestre 2020.2, que fosse oferecido um prazo mais

amplo para o encaminhamento e resposta a esta demanda da coordenação/NDE. A professora Sheila havia sugerido um prazo de

15 dias, o professor Marcelo um prazo de 30 dias, no entanto, após algumas considerações, todos chegaram á conclusão de que

um prazo de 20 dias seria o mais ideal para a resposta pelos professores a esta demanda, seguindo sugestão do professor Louis.

    A coordenadora do curso concluiu então a reunião, como encaminhamento, informando que irá solicitar o documento ao

professor Daniel e então será compartilhado aos demais professores e solicitado o atendimento a esta demanda num prazo

máximo de 20 dias. 

   Não havendo nada mais a tratar neste momento a mesma 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.
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