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:
Data

Hora

Hora

inicial

final

16/06/2020 14:00

15:00

Local (videoconferência pelo aplicativo "Google Meet")

65ª Reunião do colegiado do curso de bacharelado em medicina veterinária do IFPB,
campus Sousa.

2. PAUTA:
Item Pauta
1

Avaliação do documento de reformulação do Plano Pedagógico do Curso (PPC), após finalização pela comissão
de elaboração do PPC e aprovação pelo NDE do curso.

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 décimo sexto dia do mês de junho de dois mil e vinte, às 14:00hs, reuniram-se por videoconferência, pelo aplicativo do
“Google Meet”, o Colegiado do curso de bacharelado em Medicina Veterinária do IFPB. Com a seguinte pauta: 1º –
Avaliação do documento de reformulação do Plano Pedagógico do Curso (PPC), após finalização pela comissão de
elaboração do PPC, aprovação pelo NDE do curso e alterações sugeridas durante a 64ª reunião do colegiado. Estiveram
presentes a coordenadora do Curso de Medicina Veterinária, Professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp, os docentes,
Ana Lucélia de Araújo, Daniel Cézar da Silva (docente convidado), Lisanka Ângelo Maia, Marcelo Helder Medeiros
Santana, Vinícius Longo Ribeiro Vilela. Também estava presente a representante dos discentes no colegiado, Carla
Rayanne Andrade Ferreira. A técnica em assuntos educacionais, Joselma Mendes de Sousa Carneiro justificou sua
ausência devido a ter duas outras reuniões no mesmo horário. Com relação à pauta proposta, foi consensuada a
deliberação que se segue:
1. Foi iniciada a reunião com esclarecimentos pela professora e coordenadora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp sobre as
alterações que foram possíveis de serem realizadas e apresentação do documento pontuando as alterações realizadas.
Alterações que foram realizadas foram as seguintes: nomenclatura da disciplina "Diagnóstico por Imagem" foi aletrado para

"Imagiologia" no quadro 8; retirado o pré-requisito da disciplina de "Farmacologia" para a disciplina de "Tecnologia de
Inspeção de Carne"; correção das numerações que não estavam compatíveis no PPC, haviam incongruências; as alterações
realizadas no quadro 8 também foram feitas no quadro 10; a metragem da sala dos discentes da pós-graduação vai ser
posteriormente inserida (quando a professora Lisanka Ângelo Maia encaminhar à coordenação), assim como a do
Laboratório de Anatomia Patológica, Histopatologia/Citopatologia; foi acrescentado o Biotério de criação e
experimentação com roedores e sua metragem total; foi retirado o laboratório de histologia e de patologia (foram
englobados em um único); foi retirado o laboratório de fisiologia, pois o mesmo foi substituído por outro laboratório;
também foi feita a atualização dos servidores que constavam como ativos na tabela do PPC e que estão inseridos no
IFPB/Sousa, a professora Luciana Nunes Cordeiro foi realocada para outro campus, foram corrigidos/atualizados o
pessoal técnico administrativo, conforme aposentadoria de alguns, novos concursados, redistribuições que ocorreram,
assim como especializações que foram concluídas.
Também foi acrescentado um parágrafo no tópico 4.4.2 (Visitas Técnicas), pois foi uma solicitação feita pela professora
Roseane de Araújo Portela, esclarecendo que os alunos não poderão utilizar-se da carga horária das visitas técnicas como
atividades complementares, já que são atividades vinculadas à carga-horária da disciplina que fará uso desse recurso de
ensino.
Após as alterações descritas, iniciou-se a arguição sobre uma solicitação refeita pela professora Roseane sobre o TCC e
sua data de defesa final, pois no PPC está constando que o aluno poderá apresentar sua defesa até o último dia de aula,
anteriormente à semana de provas finais e ela colocou como uma sugestão que essa previsão seja realizada para 15 dias
antes ao último dia de aulas. Foi colocado portanto em votação, após a argumentação de defesa desta proposta levantada
pela professora Roseane e a defesa da manutenção do texto como está realizada pelo professor Daniel Cézar da Silva.
Ambas propostas foram votadas, sendo que todos os membros do colegiaram votaram pela manutenção do texto como
está e apenas a professora Roseane votou na alteração da data prevista. Portanto, o PPC seguiu para votação de sua
aprovação sem esta alteração.
Após efetivação das alterações pontuais, o PPC foi votado e aprovado por todos os membros do colegiado e a reunião
deu-se por encerrada.
5. REGISTRO DE PUBLICIDADE DA PRESENTE ATA:
Exemplo: 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): Ana Lucélia de Araújo (ana.araujo@ifpb.edu.br), Daniel Cézar da
Silva - professor convidado (daniel.cezar@ifpb.edu.br) -, Lisanka Ângelo Maia (lisanka.maia@ifpb.edu.br),
Marcelo Helder Medeiros Santana (marcelo.santana@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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