


    A reunião iniciou-se com a apresentação das pautas feita por professora Sheila que enfatizou a existência de uma

normativa emitida pela reitoria que autoriza a quebra de pré-requisito e que nesta mesma normativa há a necessidade de

deliberação pelo colegiado.

    A professora Patricy, que é também a professora da disciplina de Fisiopatologia da reprodução, relata que a referida

disciplina possui como pré-requisitos as disciplinas de Patologia Geral e Fisiologia Veterinária. A professora destaca que

fez uma consulta inicial ao professor Francisco Léo, professor da disciplina de Fisiologia Veterinária, para conhecer a

situação dos alunos que solicitaram a quebra do pré-requisito, particularmente sobre quem já tinha cursado a disciplina de

Fisiologia Veterinária, pois com a sua conclusão, apenas a faltaria a disciplina de Patologia Geral (que não foi ofertada na

modalidade ANPS). Segundo o Professor Chico Léo, a professora Patricy destacou que todos os alunos solicitantes da

quebra de pré-requisito haviam concluído a disciplina de Fisiologia Veterinária, com exceção de dois alunos, onde o

professor revelou não ter a certeza da situação de aprovação ou não destes. A professora Patricy sugeriu avaliar

individualmente a situação destes alunos para que se conhecesse a situação de todos.

    A Coordenadora do curso de Bacharelado em Medicina Veterinária, professora Sheila, iniciou a consulta no sistema

SUAP para conhecer a situação individual dos alunos que realizaram o requerimento de quebra de pré-requisito.

    O professor Daniel demonstrou estranheza a respeito da solicitação de quebra do pré-requisito de Fisiopatologia da

Reprodução realizado pela discente Sannara, já que a mesma está matriculada atualmente na disciplina de Bioquímica

Veterinária, inclusive após sucessivas reprovações nesta disciplina. O professor Daniel destaca que a referida aluna,

Sannara, não solicitou quebra de pré-requisito para a disciplina de fisiologia e está solicitando a quebra da disciplina de

fisiopatologia da reprodução, pois provavelmente não compreendeu a solicitação. O professor ainda menciona que outros

alunos que solicitaram essa quebra de pré-requisito para uma disciplina de semestres finais ou “distantes” ainda podem não

ter concluído a disciplina de Bioquímica veterinária.

    Após avaliação do histórico escolar dos alunos, realizado e compartilhado pela coordenadora do Curso de Bacharelado

em Medicina Veterinária, a situação acadêmica individual dos alunos que solicitaram a quebra de pré-requisito, levando-se

em consideração a disciplina de Fisiologia Veterinária (que está sendo oferecida na forma de ANPs) foi:

Antonielson dos Santos - Aprovado na disciplina de Fisiologia Veterinária

Cynthia Moreira de Albuquerque - Cursando Fisiologia Veterinária em 2021.1

Emilly Hanna V. S. Araújo - Aprovada na disciplina de Fisiologia Veterinária

Gilnara Greice Ferreira - Aprovada na disciplina de Fisiologia Veterinária

Ioshihara Pordeus Fernandes de Melo - Aprovada na disciplina de Fisiologia Veterinária

Sherezaid Jeruza Rocha - Aprovada na disciplina de Fisiologia Veterinária

Ingrid Maria Soares Dias - Aprovada na disciplina de Fisiologia Veterinária

Sannara Isis Gomes Alexandre - Não cursou e não está matriculada na disciplina de Fisiologia Veterinária

    A professora Patricy considerou a situação particular das alunas Sannara e Cyntia, levando-se em consideração todo o

histórico das mesmas, acredita que a quebra de pré-requisito não deva ser aprovada. A professora considera que a

disciplina de Fisiologia é muito “puxada” é pré-requisito para a disciplina de Fisiopatologia da reprodução que também é

muito “puxada” então as discentes não teriam aproveitamento em nenhuma das disciplinas.

    A coordenadora do curso, professora Sheila, se manifesta a favor da quebra de pré-requisito para a disciplina de

Patologia Geral, pois levando em consideração os mesmos critérios da reunião anterior (onde se avaliou a quebra de pré-

requisito para outra disciplina do curso), a disciplina Patologia Geral não está sendo ofertada na forma ANPs, então os

alunos não cursaram pela não oferta da mesma. A Coordenadora também destacou a opinião da professora de

Fisiopatologia da Reprodução (Professora Patricy) que não haverá prejuízos no aprendizado dos alunos na disciplina. A

coordenadora assim expõe sua opinião e considera a aprovação de quebra de pré-requisito seria para a disciplina

Patologia Geral e não Fisiologia Veterinária, então aqueles alunos que não concluíram a disciplina de Fisiologia Veterinária

(mesmo que estejam cursando agora), não poderão obter a quebra desta disciplina, apenas da disciplina de Patologia

Geral.

    A professora Patricy concordou com a opinião da coordenadora do curso, professora Sheila.

    A professora Ana Luisa manifestou preocupação quanto às disciplinas que não estão sendo ofertadas na forma de

ANPS, pois nessa situação sempre ocorrerá quebra de pré-requisitos pela não oferta destas disciplinas, prejudicando o



fluxo dos discentes no curso.

A coordenadora do Curso esclarece que a não oferta de algumas disciplinas foi uma decisão do professor responsável

pelas mesmas que considerou o aprendizado dos alunos ficaria prejudicado sem a parte prática que seria apenas de forma

presencial. A coordenadora também esclareceu que no momento dessa decisão de não oferta das disciplinas, não

prevíamos que a situação da suspensão das atividades presenciais em decorrência da pandemia iria se prolongar por tantos

semestres.

    A coordenadora Sheila manifestou sua opinião quanto ao retorno das atividades presenciais, pelo menos da porção

prática das disciplinas, considerando o avanço da vacinação, prevendo um possível retorno para ainda esse ano.

    A professora Ana Luisa manifestou que concorda com as opiniões anteriores da Coordenadora do curso e a professora

Patricy, sobre a quebra de pré-requisito para os alunos que já estão aprovados na disciplina de Fisiologia Veterinária.

    A servidora Bivânia destaca a disciplina de Meios e Métodos de Diagnóstico e prevê alguns problemas com o não

oferecimento desta disciplina na forma ANPs na retenção de muitos alunos, principalmente para alunos que já estarão

“estourando” o prazo e estarão “travados” na disciplina de Meios e métodos de diagnóstico.

    A professora Patricy demonstrou preocupação com a atual quebra de pré-requisito para os alunos cursarem a disciplina

de Fisiopatologia da reprodução, entretanto, Fisiopatologia da Reprodução também é pré-requisito para a disciplina

seguinte de Ginecologia e Obstetrícia (que também é de sua responsabilidade) e considera complicado que os alunos

solicitem nova quebra de pré-requisito desta última mesmo sem aprovação na disciplina de Patologia Geral. A professora

considera que oferecer a disciplina de Ginecologia e Obstetrícia, sem os conhecimentos prévios da disciplina de Patologia

Geral pode prejudicar o aprendizado dos alunos.

    A coordenadora do curso avalia que podem ocorrer mudanças quanto ao oferecimento das disciplinas que estão

suspensas, no formato de ANPs. Com relação a disciplina de Meios e métodos de diagnóstico (MMD), a coordenadora

destaca que a disciplina possui quatro professores responsáveis (ela mesma, professora Sheila, a professora Ana Lucélia, a

professora Francisco Léo e a professora Lizziane) e que apesar das diferentes cargas horárias que compete as áreas de

cada professor, a professora Sheila considera que a porção de Radiologia (na qual é responsável) pode ser oferecida sem

prejuízo na forma ANPs em sua porção teórica. Entretanto considera que existem outras áreas complexas da disciplina

MMD que somente podem ser oferecidas de forma presencial, mas considera a possibilidade de oferecimento da porção

teórica da mesma no formato de ANPs e que isto será discutido com os demais professores da disciplina.

    A professora Lizziane concorda com os argumentos citados em relação ao oferecimento das disciplinas suspensas e

acredita que é necessária essa reavaliação quanto ao oferecimento destas e uma discussão entre os professores

responsáveis pelas disciplinas, considerando a oferta da porção teórica de algumas disciplinas. A professora destaca

também disciplina de Meios e Métodos de Diagnóstico, como uma disciplina só, e relata que em contato anterior com a

professora Ana Lucélia (professora responsável pela parte de semiologia veterinária) a mesma se mostrou muito

preocupada com assuntos que a disciplina abrange (como acompanhar a auscultação dos alunos entre outras

particularidades). A professora Lizziane também relata que no momento da decisão da suspensão da disciplina (tanto em

sua porção teórica quanto prática) ninguém imaginava o quanto iria durar essa situação e considera sim reavaliar o

oferecimento da disciplina de MMD junto aos demais professores responsáveis pela disciplina, levando em consideração

todos os fatores que temos hoje.

    A professora Sheila ainda lembrou sobre um questionário elaborado por ela enquanto coordenadora do curso de

veterinária em 2020.1 onde se notou, pelas respostas dos alunos, uma insatisfação quanto o oferecimento da disciplina de

MMD no formato de ANPs. A maioria dos alunos demonstrou essa insatisfação e geraram receio no oferecimento dessa

disciplina por parte dos professores nesta nova modalidade. A coordenadora destaca ainda que já se passaram dois

semestres que a disciplina deveria ser ofertada e não foi, mas considera a possibilidade da oferta de MMD após conversa

com os demais professores responsáveis pela mesma. A Coordenadora destacou ainda as disciplinas de Anatomia I e II

que não estão sendo ofertadas na forma de ANPs; o professor responsável (professor Salomão) considerou inicialmente

ofertar, entretanto pela sua elevada carga horária prática (maior porção), desistiu de oferecê-la. A coordenadora

complementa que essas disciplinas “travam” muito os alunos, entretanto se houver perspectiva de retorno presencial ou

mesmo híbrido para o próximo semestre, podemos ter uma expectativa de conclusão destas disciplinas. Tendo essa

perspectiva é mais fácil considerar a oferta destas disciplinas que estão suspensas.



    A professora Ana Luísa considera importante a coordenação ou a quem compete essa função, fazer um levantamento

sobre essas disciplinas que possivelmente serão limitantes para o próximo semestre e andamento do curso. É necessária a

organização para se estabelecer as prioridades para o retorno presencial ou híbrido com mais urgência. A professora Ana

Luisa também acredita que devemos ouvir os professores responsáveis pelas disciplinas e até mesmo sugerir algum

procedimentos na tentativa de organizar e dar celeridade a esses procedimentos.

    A professora Lizziane propõe esse encaminhamento sobre conversar com os professores responsáveis pelas disciplinas

que não estão sendo oferecidas, nem em sua porção teórica na modalidade ANPs.

    A professora Lizziane, considerando o ponto de pauta da reunião, avalia três situações distintas, levando em

consideração a disciplina de Fisiologia Veterinária (que é pré-requisito para Fisiopatologia da reprodução e está sendo

oferecida na modalidade ANPs). Entre os alunos que fizeram a solicitação de quebra de pré-requisito, existem os que estão

aprovados em Fisiologia Veterinária, os que estão cursando Fisiologia Veterinária e os que não estão matriculados e não

cursaram Fisiologia Veterinária.

    A Coordenadora lembrou que a mesma aluna que não concluiu a disciplina de Bioquímica Veterinária, também não está

cursando Fisiologia Veterinária, que é o caso da aluna Sannara. A coordenadora destaca ainda a particularidade, da aluna

Cyntia que cursou (já está aprovada) em Bioquímica e está cursando atualmente a disciplina de Fisiologia Veterinária.

    O professor Daniel considera importante destacar os motivos pelo qual a solicitação de quebra de pré-requisito,

particularmente dessas duas alunas está sendo avaliado. Avaliando a situação individual dos alunos, e da Situação da aluna

Sannara, o professor enfatiza que trata-se de uma quebra de pré-requisito “em dois níveis” estaria quebrando para

Fisiologia (no primeiro nível) e Fisiologia Veterinária para Fisiopatologia da reprodução (em segundo nível).

    A professora Lizziane destaca ainda que Fisiologia Veterinária está sendo oferecida na forma de ANPs.

    A professora Sheila confirma mediante avaliação de histórico escolar da aluna Sannara, que a mesma não tem aprovação

na disciplina de Fisiologia Veterinária e nem mesmo está matriculada nesta disciplina.

    A professora Patricy considera inviável um aluno cursar a disciplina de Fisiopatologia da reprodução sem ter cursado a

disciplina de Fisiologia Veterinária.

    O professor Daniel expõe que acredita que a aluna Sannara devia ter solicitado a quebra de pré-requisito para a

disciplina de Fisiologia veterinária, assim como alguns alunos solicitaram na última reunião do colegiado.

    A Sra. Bivânia considera que realmente não há o que se discutir sobre a avaliação da aluna Sannara, levando em

consideração todas as situações expostas.

    A professora Patricy concorda com a Sra. Bivânia e destaca que, nesse caso, é necessária a aprovação inicial na

disciplina de Fisiologia Veterinária.

    A Coordenadora do curso de Bacharelado em Medicina Veterinária expõe então que aprova a quebra de um dos pré-

requisitos, que é a disciplina de Patologia Geral e não aprova a quebra da disciplina de Fisiologia Veterinária. Sendo assim

necessária a aprovação na disciplina de Fisiologia Veterinária para cursar a disciplina de Fisiopatologia da reprodução.

    A Sra. Bivânia destaca que orienta os alunos quanto a matriculas em disciplinas e evitar sobrecarga destas para não se

prejudicarem.

    A Coordenadora do curso, avaliando a situação individual da aluna Sannara, considera as reprovações sucessivas na

disciplina de Bioquímica Veterinária (quatro reprovações anteriores) e manifesta preocupação com a dificuldade da referida

aluna nesta disciplina e inclusive que, com mais uma reprovação a aluna pode ser jubilada, necessitando da maior

dedicação a essa disciplina.

    A sra. Bivânia relata que em conversas anteriores com a aluna Sannara, já destacou a importância da disciplina de

Bioquímica Veterinária e a necessidade da dedicação da aluna.

    O professor Daniel demonstra preocupação com o rendimento da aula Sannara na disciplina de Bioquímica Veterinária.

O professor relata que a referida aluna já experimentou vários tipos de metodologias na disciplina de Bioquímica

Veterinária, inclusive sendo beneficiada na oferta de turma extra quando houve elevada demanda da necessidade da

disciplina pelos alunos. O professor também destaca que não sabe mais o que fazer, pois a aluna já não fez já a primeira

atividade da disciplina de Bioquímica e ficou sem essa nota, inclusive possui frequencia de acesso baixa para a disciplina.

    A coordenadora do curso considera que a monitoria disponivel (para o corrente semestre) para a disciplina de

Bioquímica Veterinária, possa ajudar de alguma forma na situação exposta pelo professor Daniel e dar um suporte maior a
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