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

Data

Hora

inicial final

23/06/2020 16:10

16:50

Local (videoconferência pelo aplicativo "Google Meet")

42ª Reunião da Coordenação do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária
com os(a) docentes que atuam no referido curso.

2. PAUTA:
Item Pauta
1

Apresentação do documento de reformulação do PPC do curso de bacharelado em medicina veterinária do IFPB

2

Informes

3

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:
Ao vigésimo terceiro dia do mês de junho de dois mil e vinte, às 16:10hs, reuniram-se por videoconferência, pelo aplicativo
do “Google Meet”, a coordenação do curso de bacharelado em Medicina Veterinária do IFPB com os docentes que
atuam no referido curso. Com as seguintes pautas: 1 – Apresentação do documento de reformulação do PPC do curso
de bacharelado em medicina veterinária do IFPB; 2 – Informes; 3 – Encaminhamentos. Estiveram presentes a
coordenadora do Curso de Medicina Veterinária, Professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp, os docentes Ana Lucélia de
Araújo, Amélia Lizziane Leite Duarte, Cláudia Maria Alves Pegado Dantas, Davi Nogueira Maciel Alves, Daniel Cézar da
Silva, Francisca Bivânia de Araújo Lins, Francisco Leo Nascimento de Aguiar, Gláucia Medeiros, Joselma Mendes de
Sousa Carneiro, Lisanka Ângelo Maia, Louis Hélvio Rolim de Britto, Marcelo Helder Medeiros Santana, Maria Leuziedna
Dantas, Roseane de Araújo Portela, Salomão Cambuí de Figueiredo, Sergio Antonio de Normando Morais, Suely Cristina
Pereira de Lima Oliveira, Thais Ferreira Feitosa e Vinícius Longo Ribeiro Vilela. Com relação à pauta proposta, foi
consensuada a deliberação que se segue:

Iniciou-se a reunião com uma explanação da coordenadora do curso de medicina veterinária do IFPB sobre a primeira
pauta, foi esclarecido aos professores que não acompanharam desde o início a reformulação do PPC de medicina
veterinária todo o processo, de forma resumida que o PPC já percorreu.
A Coordenação do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária do IFPB, Campus Sousa (CCSBMV-SS) informou
a todos que não há mais possibilidade de mudanças na carga-horária das disciplinas, nem na estrutura curricular do curso
no novo PPC, pois esta etapa já foi superada após diversas reuniões com os professores e consultas aos discentes também
do curso. No entanto, destacou que caso algum professor tenha encontrado alguma falha/erro no PPC, este poderia ser
destacado e seria corrigido. Abriu-se então o espaço para todos os presentes na reunião se pronunciarem, conforme a
necessidade.
O professor Salomão destacou que percebeu uma discrepância da carga horária de uma disciplina que está sob sua
responsabilidade. O docente salientou que essa disciplina estava constando como tendo 20 horas de carga horária (hora
relógio), quando deveria estar com 40 horas (hora relógio), se comprometeu a enviar a descrição exata de nome da
disciplina e locais em que devem ser feitas as alterações.
O professor Daniel esclareceu que há uma resolução no IFPB que descreve a conversão da hora aula para hora relógio
(conforme determinação do MEC) e que será verificado, após o envio do professor Salomão, se há necessidade de
correção dessa carga horária. Em seguida fez uma explanação breve dos motivos que tornaram o PPC previamente
existente e o que encontra-se vigente como necessário de uma reformulação. Destacou que a reformulação do PPC foi
norteada inicialmente pelas dificuldades que eram apresentadas pelos docentes e discentes no PPC em vigência,
destacando-se a retenção de discentes, número reduzido de discentes na entrada anual (30 alunos), dificuldades
apresentadas nos estágios supervisionados obrigatórios, principalmente ESO III, além das dificuldades encontradas nos
trabalhos de conclusão de curso. O docente salientou ainda que a matriz curricular no PPC reformulado apresenta mais
fluidez, pois foram retirados pré-requisitos de diversas disciplinas, e realocações de algumas disciplinas, seguindo moldes
de outros PPC dentro de instituições públicas do estado da paraíba, assim como seguindo o modelo disponibilizado
pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Todas as adequações foram feitas após diversas reuniões com os
professores e comum acordo de todos os envolvidos nestas. As disciplinas opitativas também foram atualizadas, de acordo
com a demanda dos discentes e também com o interesse de oferta das mesmas pelos docentes do curso. Em seguida,
evoluiu-se para a resolução da problemática encontrada no ESO III e no TCC, que no PPC reformulado passaram a ser
considerados como carga horária e não mais como disciplinas, impedindo que o aluno consiga realizar essas duas
atividades concomitantemente com disciplinas. As atividades complementares também foram readequadas, após diversas
reuniões, para que fossem feitas pontuações mais justas de acordo com a atividade realizada pelos discentes. Os espaços
do Hospital Veterinário Adílio Santos de Azevedo também foram ajustados de acordo com a realidade atual do mesmo.
Após essas indagações, o professor Daniel concluiu suas colocações destacando que o PPC reformulado é um documento
moderno, que atende às atuais diretrizes para o ensino do curso de bacharelado em medicina veterinária, estando de
acordo com todas as resoluções existentes até então da Comissão Nacional de Ensino para o curso de medicina
veterinária, seguindo o que o Conselho Federal de Medicina Veterinária dispõe, destacando ainda que o PPC deve estar
em contínua reformulação e sendo ajustado conforme as necessidades que forem sendo apresentadas.
A professora Cláudia destacou que percebeu que não está listada no quadro de docentes do curso no PPC reformulado e
pediu sua inserção, que foi prontamente atendida, sendo solicitado apenas que a mesma envia suas informações atualizadas
quanto à sua formação e e-mail de contato que deve ser inserido no PPC.
O professor Louis pediu a palavra e destacou que havia encontrado apenas um erro de digitação dentro do plano de uma
disciplina que está sob sua responsabilidade e que irá encaminhar essa alteração a ser realizada via e-mail institucional.
O professor Daniel destacou que ainda estão sendo feitas algumas adequações nas informações estruturais, devido à
reforma recente do Hospital Veterinário Adílio Santos Azevedo, no entanto, essas alterações são apenas com relação ao
espaçamento físico do mesmo e mudança na nomenclatura de alguns laboratórios que tiveram seu espaço físico
ampliado/condensado a outro. Destaca-se a alteração do nome do laboratório de Patologia Clínica para Patologia e

Bioquímica Clínica.
Ao finalizarem as colocações dos professores presentes, foi solicitado que a sra. Joselma fizesse suas considerações
quanto aos procedimentos futuros que deveriam ser tomados após a aprovação do PPC dentro do NDE, colegiado e pelos
professores como um todo. A sra. Joselma destacou que está havendo implementação no sistema SUAP do edital de PPC
ocorrer de forma online (via processo eletrônico) e que há previsão de isto ocorrer para início de Julho, quando então, o
texto do PPC de medicina veterinária reformulado poderá ser inserido neste edital da reitoria e seguirá sua tramitação para
a sua avaliação. Também destacou que haverá a elaboração de um documento norteador para que essa submissão seja
feita corretamente. Relatou, além disso, que o parecer pedagógico será adicionado nesse mesmo processo.
Após todas as considerações, foi colocado em votação se o PPC poderia seguir a tramitação para sua aprovação diante
da reitoria e todos os presentes votaram positivamente.
Sem mais a ser acrescentado, 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).
Secretário(a) ad hoc: Nome e e-mail institucional
Participantes presentes - Professores(as): Ana Lucélia de Araújo (ana.araujo@ifpb.edu.br), Amélia Lizziane
Leite Duarte (amelia.duarte@ifpb.edu.br), Cláudia Maria Alves Pegado Dantas (alvespegado@ifto.edu.br
),

Davi

Nogueira

Maciel

Alves

(davi.nogueira@ifpb.edu.br),

Daniel

Cézar

da

Silva

(daniel.cezar@ifpb.edu.br), Francisca Bivânia de Araújo Lins (francisca.lins@ifpb.edu.br), Francisco Leo
Nascimento de Aguiar (francisco.aguiar@ifpb.edu.br), Gláucia Medeiros (glauciadam@gmail.com), Joselma
Mendes

de

Sousa

Carneiro

(joselma.carneiro@ifpb.edu.br), Lisanka

Ângelo

Maia

(lisanka.maia@ifpb.edu.br), Louis Hélvio Rolim de Britto (louis.britto@ifpb.edu.br), Marcelo Helder
Medeiros

Santana

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

Maria

Leuziedna

Dantas

(maria.leuziedna@ifpb.edu.br), Roseane de Araújo Portela (roseane.portela@ifpb.edu.br), Salomão Cambuí de
Figueiredo

(salomao.ifpb@yahoo.com.br),

Sergio

Antonio

de

Normando

Morais

(sergioanmorais@gmail.com), Suely Cristina Pereira de Lima Oliveira (suely.vet@hotmail.com), Thais Ferreira
Feitosa (thais.feitosa@ifpb.edu.br) e Vinícius Longo Ribeiro Vilela (vinicius.vilela@ifpb.edu.br).
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