SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
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1. DADOS DA REUNIÃO:
Data

Hora

Hora

inicial

final

27/05/2020 14:00

15:00

Local (videoconferência pelo aplicativo "Google Meet")
27ª Reunião do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em
Medicina Veterinária do IFPB

2. PAUTA:
Item
1

Pauta
Avaliação dos documentos referentes à reformulação do PPC do curso de bacharelado em
medicina veterinária.

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. 6. Passa-se à discussão da Ordem do Dia (vide pauta acima) e as anotações de
estilo pela responsável que ora redige esta Ata.
4. DISCUSSÃO DA PAUTA, DECISÕES TOMADAS E RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES
PRESENTES:
Ao vigésimo sétimo dia do mês de maio de dois mil e vinte, às 14:00hs, reuniram-se por
videoconferência a partir do aplicativo "Google Meet", o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de
bacharelado em medicina veterinária do IFPB. Com a seguinte pauta: 1ª – Avaliação dos documentos
referentes à reformulação do PPC do curso de bacharelado em medicina veterinária. Estiveram presentes
a coordenadora do Curso de Medicina Veterinária, Professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp, os
docentes Amélia Lizziane Leite Duarte, Daniel Cézar da Silva e Suely Cristina Pereira de Lima Oliveira.
Destaca-se a ausência do prof. Salomão Cambuí de Figueiredo. Com relação à pauta proposta, foi
consensuada a deliberação que se segue:
1. A professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp, coordenadora do curso de bacharelado em medicina
veterinária do IFPB, iniciou a reunião destacando que a maioria dos membros que compõe o NDE são
também membros da comissão de reformulação do PPC em medicina veterinária do IFPB (Citam-se:
Daniel, Sheila e Suely). Portanto, por esses membros o PPC reformulado encontrava-se aprovado. Como
o prof. Salomão não conseguiu acesso à reunião devido estar na unidade de São Gonçalo do IFPB/Sousa
e a internet no local não estar com boa qualidade(como relatado pelo mesmo via telefone), a reunião
iniciou-se sem a presença do mesmo. Devido ao aviso ter ocorrido apenas alguns minutos antes da
reunião, não teve como solicitar a presença de um suplente.

A prof. Sheila deu continuidade à reunião destacando que os documentos referentes ao PPC reformulado
foram encaminhados aos membros do NDE para prévia avaliação uma semana antes da reunião e
portanto, houve tempo hábil para a avaliação dos mesmos pelos membros. A professora Amélia Lizziane
Leite Duarte, por ser a única presente na reunião do NDE que não fazia parte da comissão de
reformulação do PPC, foi solicitada para fazer as considerações que achava pertinentes em relação ao
PPC reformulado. A mesma relatou que não havia nenhuma objeção quanto à continuidade dos trâmites do
PPC e que estava aprovado, portanto, por ela para seguir os trâmites para sua aprovação em outras
instâncias.
Prof. Daniel destacou que estamos seguindo os trâmites necessários para o adiantamento da aprovação
do PPC e da efetivação do mesmo, no entanto, estamos ainda na dependência de um parecer da equipe
pedagógica do campus Sousa do IFPB. Entretanto, foi destacado pela prof Sheila que a sr. Joselma
Mendes de Sousa Carneiro esclareceu em uma conversa prévia, via telefone, que deveríamos aguardar
que os processos de PPC fossem inseridos na aba de documentos eletrônicos, pois a mesma soube que
todos os processos de PPC deveriam ser encaminhados via SUAP e que em breve essa funcionalidade
estaria disponível no sistema. Também foi esclarecido pela prof. Sheila, que em conversas prévias com a
sra, Joselma, foi informada que existe um edital específico, que é lançado pela pró-reitoria de ensino e
diretoria responsável pelos cursos superiores (Sra. Rivania de Sousa Silva) que deve ser aberto para
encaminhamento do PPC e que somente após aberto esse edital, que o PPC poderia ser encaminhado à
COPED para parecer pedagógico.
O prof. Daniel destacou que após realizar revisão do PPC, percebeu que estava faltando o fluxograma da
matriz curricular das disciplinas obrigatórias do PPC, portanto resolveu incluir esse fluxograma (contido em
uma única página) e que é o reflexo do que estava já contido e aprovado no PPC, apenas foi elaborado
esse fluxograma em caixas e ligado por setas para melhor visualização das disciplinas obrigatórias do
PPC de medicina veterinária. Após a apresentação do mesmo ao NDE, foi aprovada sua inserção.
A prof. Lizziane questionou o por quê havia essa necessidade do edital para posterior avaliação da
COPED, considerando que o PPC já está em muito atraso em relação às resoluções/pareceres do CNE e
que deveríamos estar com ele em funcionalidade já no ano que vem (2021). Prof. Daniel destacou que em
uma conversa que teve com a sra. Rivania, há aproximadamente três semanas, a mesma esclareceu que o
edital para o lançamento do PPC já está elaborado e pronto, no entanto não foi lançado ainda devido à
situação de pandemia que estamos vivenciando e suspensão das atividades didático-pedagógicas no
âmbito do IFPB, mas que assim que retornassem as atividades, o edital seria lançado e que portando
deveríamos adiantar todos os outros trâmites necessários para o encaminhamento do mesmo à próreitoria.
Prof. Lizziane e prof. Suely salientaram que era necessário que fosse dada continuidade nesses
procedimentos administrativos, pois estamos realizando atividades remotas e que um edital de tamanha
importância não poderia ficar suspenso e sim ser adiantado, para que todos os trâmites administrativos e
burocráticos conseguissem ser cumpridos dentro do ano de 2020 e que entrasse em vigor já em
2021(adendo: essa preocupação está relacionada ao cumprindo do que foi estabelecido pela
RESOLUÇÃO Nº 7 , DE 1 8 DE DEZEMBRO DE 2018, do Conselho Nacional de Educação (CNE), em
seu Art. 19, no qual estabelece um prazo de três (3) anos a contar da data de sua homologação, para a
implantação do disposto nas suas diretrizes).
A prof. Sheila destacou que a sra. Joselma já entrou em contato diversas vezes com o sr. Geisio Lima
Vieira (diretor de educação superior) e o mesmo relatou que, devido à pandemia, outros processos
administrativos tornaram-se de maior importância para resolução e andamento e que por esse motivo o
edital de lançamento dos PPCs estava em suspenso, mas assim que fosse possível, o mesmo seria

liberado.
Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada destacando-se a aprovação do PPC reformulado sem
ressalvas, assim como as atas referentes às quatro reuniões de reformulação do PPC do curso de
bacharelado em medicina veterinária do IFPB. Lavrada a Ata que segue assinada, pelos membros
presentes.
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 “ad hoc”, respeitosamente, somente dentro do
prazo acima.
6. ATA DE PRESENÇA:
SUBSCREVEM:
Coordenadora do curso de bacharelado em medicina veterinária: Sheila Nogueira Ribeiro
Knupp (sheila.knupp@ifpb.edu.br).
Participantes presentes: Amélia Lizziane Leite Duarte (amelia.duarte@ifpb.edu.br), Daniel
Cézar da Silva (daniel.cezar@ifpb.edu.br) e Suely Cristina Pereira de Lima Oliveira
(suely.oliveira@ifpb.edu.br).
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