


sobre divisão da tarefa de confecção da ata. Foi acordado entre todos o modelo de rotação entre os membros.

A Professora Ana Luisa pediu a fala e mostrou preocupação com a divulgação das informações discutidas nas reuniões

colegiadas do curso antes da publicação da versão final, e que estas informações devem permanecer em sigilo, haja vista que as

interpretações acerca do conteúdo podem distorcer para as pessoas, gerando um desgaste desnecessário e preservando os

membros.

Em seguida, professor Daniel pediu a fala e afirmou concordar com a modalidade do sorteio para a confecção das atas,

entretanto, como já havia redigido uma ata recentemente (referente à primeira reunião da comissão de planejamento e preparação

para o ENADE), pediu para que não fosse incluído no rodízio dessa semana. A seguir o professor Daniel ainda comentou que os

membros dos ógãos colegiados têm o compromisso ético em se reservar das informações discutidas em reuniões até que a versão

oficial seja divulgada nos meios institucionais, principalmente com os temas mais sensíveis como denúncias de ouvidoria. Após

isso a professora Sheila agradeceu e também concordou com o sigilo das informações, ainda alegando que nunca divulgou de

forma antecipada tais discussões, que apenas quando solicitada, informa apenas um breve resumo. Por fim, houve sorteio entre os

membros para a confecção do documento, a partir de aplicativo próprio, sendo o Professor Marcelo Helder o encarregado da

confecção da ata desta reunião, que após isso, solicitou o envio da gravação da sessão, sendo atendido pela coordenação do

curso.

A Coordenadora Sheila seguiu a reunião informando da preocupação sobre a frequência das reuniões do colegiado, que

devem ser pelo menos duas por semestre (ordinárias) e que em meio a tantas comissões, acaba ficando difícil acompanhar a

frequência de todas, por isso da importância de se realizar tal reunião no dia de hoje. A seguir, a coordenadora ainda informou

sobre a situação da nota do ENDE, sobre a consulta sobre o processo eleitoral do colegiado. Com relação a isso, informou que

todos os professores do curso de medicina veterinária têm direito a voto e não só aqueles que já estão no órgão colegiado. Ainda

informou que caso algum docente tenha interesse em ingressar no colegiado do curso de bacharelado em medicina veterinária,

mesmo lotado em outro curso, pode concorrer à vaga específica para docentes lotados em outros cursos. A professora Ana

Luisa manifestou preocupação com as eleições anteriores, inclusive a última, mas foi tranquilizada pela coordenadora do curso,

que consultou as instâncias superiores e alegou não haver maiores problemas, pois ainda não havíamos recebido a resposta ao

processo de consulta encaminhado ao CEPE quanto às eleições colegiadas. A seguir, o Professor Marcelo também manifestou

preocupação sobre a lotação de alguns colegas, inclusive ele, em outros setores que não a coordenação de Veterinária, que

poderia afetar a participação nos órgãos colegiados. Em seguida a Professora Sheila ressaltou que nenhum professor da

veterinária é lotado no Hospital Veterinário, apenas os técnicos. Ainda afirmou que o quadro de docentes do curso é amplo, por

este motivo não há necessidade de professores de outros cursos assumirem vagas destinadas a professores do curso de medicina

veterinária no colegiado e que podem participar dos pleitos e assumirem uma vaga no colegiado como representante externo.

A professora Patricy pediu a fala e solicitou informações sobre a suplência, que no seu entendimento, após o período

como membro suplente, ela poderia solicitar a prorrogação por mais um ano e que foi concordada pela coordenadora do curso.

Após isso, a professora Lizziane pediu a fala e afirmou que no SUAP a sua lotação constava no Hospital Veterinário, justificando

ser naquele setor pois a sua insalubridade saía de lá, conforme orientação do coordenador de gestão de pessoas à época, José

Neto. Por fim, o professor Marcelo afirmou que conforme a resolução do colegiado, subentende-se que o membro suplente tem

o período de 2 anos, sendo permitido mais 1 para recondução.

Após isso deu-se início ao terceiro ponto de pauta que versou sobre a análise técnica dos planos de disciplina. Para isso,

a coordenadora comentou que em reunião com o NDE ficou acordado que o Colegiado também ficaria responsável por fazer tais

análises, já que o núcleo é bastante reduzido perante o quantitativo de disciplinas do curso. Em seguida o professor Marcelo

comentou que já havia sido feito um trabalho árduo na comissão de reformulação do PPC para a entrega dos planos de disciplina

e que gostaria de entender como seria feita novamente essa avaliação técnica. Ele sugeriu que primeiramente o NDE, em consulta

prévia com os professores das referidas disciplinas, conduzisse o trabalho e, após isso, o Colegiado faria a convalidação. Após

isso, a coordenadora afirmou que o trabalho será a partir da avaliação das bibliografias, uma demanda da avaliação do MEC. A

coordenação de ensino superior ficou de enviar um modelo para avaliação, mas que será com base na disponibilidade das

bibliografias na nossa biblioteca, o seu quantitativo, levando em consideração o número de ingressantes no curso, bem como se

esta bibliografia se encontra em circulação no momento. Além disso, a coordenadora comentou que o docente deverá justificar a

escolha das bibliografias constantes nos planos de disciplina. Após isso, o professor Marcelo reafirmou que o trabalho deve

contar com a participação de todos os docentes que têm disciplina no curso, das básicas até as técnicas, pois só ele tem a

justificativa técnica para a inserção de tal disciplina. Professora Sheila concordou com as explanações e alegou que assim como o

plano instrucional, as bibliografias são de responsabilidade dos docentes, no entanto o NDE/Colegiado tem por obrigação fazer a

conferência e avaliação. Em seguida foi comentado pela professora Lizziane que esse trabalho já foi feito e que até recorda que

quando da confecção, os docentes deveriam averiguar se as bibliografias estavam em circulação e se de fato o livro que foi
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