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67ª Reunião do colegiado do curso de bacharelado em medicina veterinária do IFPB,

campus Sousa.

Item Pauta

1
 Avaliação da solicitação de cancelamento de oferta das disciplinas indicadas pela SCLAANPs para o semestre

2020.1

2  Avaliação da solicitação de oferta de nova disciplina no semestre 2020.1

3 Encaminhamentos

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE BACHAREL EM MEDICINA VETERINÁRIA-

CAMPUS SOUSA

1. DADOS DA REUNIÃO:

2. PAUTA:

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 primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte, às 15:00hs, reuniram-se por videoconferência, pelo

aplicativo do “Google Meet”, o Colegiado do curso de bacharelado em Medicina Veterinária do IFPB. Estiveram

presentes a coordenadora do Curso de Medicina Veterinária, Professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp, os docentes,

Ana Lucélia de Araújo,  Davi Nogueira Maciel e Roseane de Araújo Portela. Também estavam presentes as representantes

dos discentes no colegiado, Carla Rayanne Andrade Ferreira e Thamires Borges de Lima. 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

primeira pauta, relatando que a SCLAANPs indiciou o cancelamento da oferta das disciplinas de Anatomia Topográfica

dos Animais Domésticos I, Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos II e Estágio Supervisionado Obrigatório I no

semestre de 2020.1 devido as mesmas apresentarem uma carga horária prática acima de 50% da disciplina e que não

poderiam ser realizadas na forma de ANPs sem que houvesse um prejuízo significativo no aprendizado dos discentes.



    Todos os professores e as discentes presentes concordaram que as três disciplinas deveriam ser canceladas neste

semestre de 2020.1, no entanto, a representante discente questionou se outras disciplinas seriam ofertadas no semestre em

questão para suprir a carga horária que iria ficar "vaga". A professora Sheila esclareceu que nenhum professor havia se

manifestado com interesse de ofertar outras disciplinas, com exceção da própria professora, que solicitou a oferta da

disciplina optativa de "Fundamentos da Homeopatia" no nono período do curso.

    Quanto à oferta da disciplina optativa solicitada pela professora Sheila, todos os presentes concordaram da oferta dessa

disciplina no semestre 2020.1, no entanto solicitaram o encaminhamento do plano instrucional da disciplina a pelo menos

dois professores que compõe a SCLAANPs para que pudesse ser avaliado e então publicado no portal do estudante.

    A coordenadora do curso informou ainda que havia recebido alguns planos que ainda não haviam sido enviados e

avaliados à SCLAANPs e que portanto encaminharia aos professores que se propusessem a avaliar os planos instrucionais

juntamente ao plano da disciplina de "Fundamentos da Homeopatia". Os professores Ana Lucélia de Araújo e Davi

Nogueira Maciel se prontificaram a fazer a relatoria dos planos instrucionais pendentes e enviarem um e-mail aos

professores responsáveis pelas disciplinas comunicando de haveriam ou não alterações necessárias a serem realizadas antes

da publicação desses planos no portal do estudante.

    A discente Carla Rayanne questionou se os discentes já haviam recebido os horários das disciplinas ANPs do semestre

2020.1, a coordenadora informou que ainda não havia encaminhado devido à necessidade de reajuste do horário da

disciplina de Aquicultura, do professor Sérgio Maraes, pois estava dando "choque" de horário com as disciplinas que o

referido professor ministra em outros cursos. No entanto, relatou que já havia sido resolvido e que encaminharia um e-mail

a todos os discentes do curso e às turmas divulgando os horários das aulas ANPs, além disso, que seria publicado no

portal do estudante do IFPB, na sessão do curso de medicina veterinária, sessão de planejamento do calendário 2020,

esse horário.

    A professora Ana Lucélia solicitou que os integrantes da SCLAANPs fossem comunicados por e-mail quanto à inclusão

da disciplina de Fundamentos da Homeopatia no semestre 2020.1 e da relatoria dos planos instrucionais pendentes a serem

realizados pela própria professora e pelo professor Davi. A coordenadora informou que assim que a reunião fosse

finalizada, realizaria tal procedimento, conforme solicitado.

    Nada mais a considerar, as disciplinas de Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos I e II e Estágio

Supervisionado I foram aprovadas em seu cancelamento no semestre 2020.1 e a disciplina de Fundamentos da

Homeopatia foi aprovada em sua inclusão por todos os membros do colegiado. Após isto 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), Davi Nogueira
Maciel Alves (davi.nogueira@ifpb.edu.br), Roseane de Araújo Portela (roseane.portela@ifpb.edu.br).
Também estavam presentes a representantes dos discentes no colegiado Carla Rayanne Andrade Ferreira 
(carlarayannevet@gmail.com) e Thamires Borges de Lima (thamiresborgesdelima@gmail.com).
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