SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE BACHAREL EM MEDICINA VETERINÁRIACAMPUS SOUSA

1. DADOS DA REUNIÃO:
Hora Hora

Data

inicial final

18/08/2020 14:00 17:40

Local (videoconferência pelo aplicativo "Google Meet")

3ª Reunião da Subcomissão Local de Acompanhamento das Atividades Não Presenciais
(SCLAANPs) do Curso Superior de Bacharelado em Medicina Veterinária

2. PAUTA:
Item Pauta
1

Esclarecimentos sobre disciplinas não passíveis de serem ministradas como ANPs

2

Apresentação da relatoria quanto aos planos instrucionais do curso de medicina veterinária do IFPB

3

Determinação de prazos para entrega final

4

Encaminhamentos

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 do IFPB/Sousa. 6. Passa-se à discussão da Ordem do Dia (vide pauta acima) e as anotações de estilo pelo(a)
responsável que ora redige esta Ata.
4.

DISCUSSÃO

DA PAUTA,

DECISÕES

TOMADAS

E

RELAÇÃO

DOS

PARTICIPANTES

PRESENTES/AUSENTES:
Esclarece-se que os planos instrucionais recebidos pela CCSBMV-SS (38 de um total de 40) foram encaminhados a dois
professores que fazem parte desta SCLAANPs, subdivididos de acordo com o período que cada disciplina estava inserida,
tomando-se o cuidado de enviar a professores que não estavam com disciplinas naquele período (quando possível). Esses
professores ficaram responsáveis por realizar a avaliação e apresentar a relatoria desses planos instrucionais de acordo com
as adequações solicitadas na RESOLUÇÃO 28/2020 - CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB e na NOTA
TÉCNICA 7/2020 - PRE/REITORIA/IFPB, além das orientações fornecidas em reuniões com a comissão local de
acompanhamento das atividades não presenciais do campus Sousa do IFPB. Com relação à pauta proposta, foi
consensuada a deliberação que se segue:
Foi iniciada a reunião com esclarecimentos pela professora e coordenadora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp sobre a
necessidade de iniciar-se a reunião com a apresentação da relatoria dos planos instrucionais das disciplinas inseridas no
sétimo período do curso de bacharelado em medicina veterinária do IFPB devido à solicitação da professora Roseane

Portela, pela mesma possuir consulta médica em horário próximo ao definido para esta reunião. Todos os presentes
concordaram.
Foram realizadas a relatoria das disciplinas de Controle Microbiológico de Alimentos, Economia e Administração
Rural, Epidemiologia Veterinária, Equideocultura, Fisiologia do Crescimento e Desenvolvimento, Patologia e
Clínica Médica de Equídeos e Patologia e Clínica Médica de Ruminantes. Todas as disciplinas, com exceção da
disciplina de Controle Microbiológico de Alimentos, tiveram retificações a serem realizadas de acordo com a professora
Roseane e com o professor Davi (ambos responsáveis pela relatoria das disciplinas do sétimo período). Os mesmos
ficaram responsáveis por encaminhar as solicitações da SCLAANPs aos professores.
Após finalizada a relatoria dos planos instrucionais do sétimo período, iniciou-se a relatoria dos planos instrucionais do
primeiro período do curso de medicina veterinária. A professora Thais e a professora Lizanka ficaram responsáveis pelas
seguintes disciplinas: Histologia Geral e Embriologia, Bioquímica aplicada à Medicina Veterinária, Metodologia
Científica, Introdução à Biologia Molecular e Celular, Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos I. Todas os
planos instrucionais das referidas disciplinas tiveram retificações a serem realizadas, com exceção da disciplina de
Histologia Geral e Embriologia. Os relatores ficaram responsáveis por encaminhar as solicitações da SCLAANPs aos
professores.
A disciplina de Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos I, por ser uma disciplina com uma carga horária prática
muito elevada, após diversas considerações sobre a possibilidade ou não dessa disciplina ser ofertada, e ainda
considerando o posicionamento do professor da referida disciplina o qual faz parte da SCLAANPs (Salomão Figueiredo),
optou-se pelo cancelamento da oferta da disciplina no semestre 2020.1. Assim como da disciplina de Anatomia
Topográfica dos Animais Domésticos II, por ambas terem características semelhantes na carga horária prática, que,
segundo o professor Salomão, não podem ser ofertadas na forma de AENPs. Todos os presentes concordaram com este
posicionamento.
Seguiu-se a reunião com a relatoria das disciplinas inseridas no terceiro período do curso de bacharelado em medicina
veterinária do IFPB, sendo a mesma realizada pelos professores Daniel Cézar e Louis Hélvio. As considerações sobre os
planos instrucionais das seguintes disciplinas foram apresentadas: Comportamento e Bem Estar Animal, Deontologia e
Bioética, Estágio

Supervisionado

I, Fisiologia Veterinária, Genética Veterinária, Histologia Veterinária,

Imunologia Veterinária e Parasitologia Veterinária. A disciplina de Biotecnologia da Reprodução, por ter sido
enviada no mesmo arquivo da disciplina de Estágio supervisionado Obrigatório I, também foi avaliada pelos
professores Daniel e Louis, apesar de estar inserida no nono período. Todas os planos instrucionais das referidas
disciplinas tiveram alterações a serem realizadas, com exceção da disciplina de Histologia Veterinária. A disciplina de
Estágio Supervisionado Obrigatório I, por ser essencialmente prática será cancelada no semestre 2020.1. Os relatores
ficaram responsáveis por encaminhar as solicitações da SCLAANPs aos professores.
A relatoria dos planos instrucionais das disciplinas do quinto período foi relaizada pelo professor Vinícius e pela
professora Patricy, as disciplinas relatadas foram as seguintes: Bioclimatologia, Genética e melhoramento
animal, Leitura e Produção Textual, Meios e Métodos de Diagnóstico em Medicina Veterinária, Técnica Cirúrgiga
Veterinária. Os planos instrucionais das disciplinas de Anestesiologia Veterinária e Ovinocaprinocultura não
haviam sido enviados à CCSBMV-SS. Todas os planos instrucionais das referidas disciplinas tiveram alterações a serem
realizadas. Os relatores ficaram responsáveis por encaminhar as solicitações da SCLAANPs sobre as correções dos
planos instrucionais aos professores, e cobrar às professoras responsáveis pelas disciplinas que não cumpriram com o
prazo de envio dos planos instrucionais, que o façam o quanto antes.
Os planos instrucionais do nono período tiveram sua relatoria apresentada pelas professora Amélia Lizziane, Ana Lucélia
e Suely Cristina. As disciplinas que tiveram seus planos instrucionais relatados foram: Apicultura, Aquicultura, Ciências
do Ambiente, Doenças Infectocontagiosas dos Animais Domésticos, Produção de Aves e Suínos, Tecnologia e
Inspeção de Carne e Pescado, Toxicologia Veterinária. Todas os planos instrucionais das referidas disciplinas tiveram
alterações a serem realizadas. Os relatores ficaram responsáveis por encaminhar as solicitações da SCLAANPs aos
professores.

Os últimos planos instrucionais relatados eram das disciplinas inseridas no décimo período/desblocados, esta relatoria foi
apresentada pela professora Sheila, professor Salomão e pela diretora de desenvolvimento do ensino, sra. Joselma. As
seguintes disciplinas foram relatadas: Estágio Supervisionado Obrigatório III, Doenças Parasitárias, Produção de
Ruminantes (Bovinocultura de leite e corte), Trabalho de Conclusão de Curso. A disciplina de Anatomia
Topográfica dos Animais Domésticos II não foi relatada devido a ter sido previamente decidido pelo cancelamento
da oferta da mesma neste semestre de 2020.1. Todas os planos instrucionais das referidas disciplinas tiveram alterações
a serem realizadas. Os relatores ficaram responsáveis por encaminhar as solicitações da SCLAANPs aos professores.
O professor Marcelo, apesar de estar presente na reunião, também é membro de outra SCLAANPs e que possui um
número menor de componentes para o auxiliar na avaliação dos planos instrucionais, portanto o mesmo não ficou
encarregado de realizar nenhuma relatoria. As discente que faz parte da SCLAANPs deste curso também não ficou com
essa responsabilidade devido a não estar participando dar demais reuniões que envolvem a organização das ANPs e
portanto não estar tão inteirada de como deve ocorrer o preenchimento desses planos instrucionais, além de não haver a
necessidade de transferência de tal responsabilidade a um discente.
Houve uma deliberação quanto a necessidade de alteração das datas para a realização das avaliações de reposição, pois
havia sido previamente informado que o dia 17 de dezembro de 2020 seria o dia reservado para as avaliações de
reposição e o dia 18 de dezembro para a avaliação final. No entanto, a sra. Joselma informou que, conforme calendário
enviado aos professores, as finais deveriam ocorrer entre os dias 17 e 18 de dezembro. Portanto, houve uma nova
orientação que deverá ser repassada aos professores para que seja inserida a previsão de provas de reposição na semana
anterior às provas finais nos planos instrucionais.
O relatório final para encaminhamento à CLAANPs do campus Sousa ficou a cargo da professora Sheila, como
coordenadora e presidente da SCLAANPs, tendo o prazo de envio deste até dia 19 de agosto de 2020.
Nada mais a considerar, a reunião 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.
6. ATA DE PRESENÇA:
SUBSCREVEM:
Coordenadora do curso de bacharelado em medicina veterinária do IFPB/sousa : Sheila Nogueira
Ribeiro Knupp (sheila.knupp@ifpb.edu.br).
Participantes presentes: Professores(as): Amélia Lizziane Leite Duarte, Ana Lucélia de Araújo
(ana.araujo@ifpb.edu.br), Daniel Cézar da Silva (daniel.cezar@ifpb.edu.br), Davi Nogueira Maciel Alves
(davi.nogueira@ifpb.edu.br), Lisanka Angelo Maia (lisanka.maia@ifpb.edu.br), Louis Hélvio Rolim de Brito
(louis.britto@ifpb.edu.br), Joselma Mendes de Souza Carneiro (joselma.carneiro@ifpb.edu.br), Marcelo
Helder

Medeiros

Santana

(marcelo.santana@ifpb.edu.br),

Patricy

de

Andrade

Salles

(patricy.salles@ifpb.edu.br), Roseane de Araújo Portela (roseane.portela@ifpb.edu.br), Salomão Cambui de
Figueiredo (salomao.ifpb@yahoo.com.br), Suely Cristina Pereira de Lima Oliveira (suely.vet@hotmail.com),
Thais Ferreira Feitosa (thais.feitosa@ifpb.edu.br), Vinícius Longo Ribeiro Vilela ( vinicius.vilela@ifpb.edu.br).
Também estava presente a representante dos discentes no colegiado e Carla Rayanne Andrade Ferreira
(carlarayannevet@gmail.com).
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