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

27/08/2020 14:00

15:30

Local (videoconferência pelo aplicativo "Google Meet")

68ª Reunião do colegiado do curso de bacharelado em medicina veterinária do IFPB,
campus Sousa.

2. PAUTA:
Item Pauta
1
2
3

Avaliação da solicitação de oferta de nova disciplina no semestre 2020.1
Comunicado da exoneração ainda a ser efetivada do cargo de coordenadora do curso de bacharelado em
medicina veterinária pela professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp
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 sétimo dia do mês de agosto 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. Estiveram presentes a
coordenadora do Curso de Medicina Veterinária, Professora Sheila Nogueira Ribeiro Knupp, os docentes, Ana Lucélia de
Araújo, Lisanka Ângelo Maia e Marcelo Helder Medeiros Santana. Também estavam presentes a representante dos
discentes no colegiado, Carla Rayanne Andrade Ferreira e a técnica em assuntos educacionais Joselma Mendes Carneiro.
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 professora Gláucia Medeiros solicitou a oferta de nova disciplina no semestre de 2020.1
devido a uma demanda recebida de 17 alunos do curso de medicina veterinária do IFPB para que a disciplina de
Microbiologia Veterinária fosse ofertada extemporaneamente, já que a disciplina normalmente é ofertada no segundo
semestre do ano aos alunos que cursam o segundo período.

Destacou-se que esta disciplina não apresenta pré-requisitos e que, no entanto, é pré-requisito para diversas outras
disciplinas. Portanto poderá ser de grande auxílio aos discentes a oferta da mesma no semestre 2020.1 aos alunos que não
conseguiram cumprir com o mínimo necessário para alcançar êxito na mesma e ficaram sem poder cursar diversas outras
disciplinas enquanto não tiverem cumprido esses requisitos na disciplina de Microbiologia Veterinária. Evitando-se também
maiores prolongamentos no tempo de conclusão do curso de bacharelado em medicina veterinária. Além disso, foi
destacado que a disciplina de Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos I (normalmente ofertada aos alunos do
primeiro período) foi cancelada e que portanto, esta disciplina de Microbiologia Veterinária irá suprir a carga horária da
anterior que foi cancelada.
Todos os presentes concordaram com a oferta da disciplina, sendo solicitado apenas pela professora Ana Lucélia e pela
sra. Joselma que o plano instrucional da disciplina fosse enviado à CCSBMV-SS, ainda essa semana, para que pudesse ser
avaliado por dois relatores da Subcomissão Local de Acompanhamento das Atividades Não Presenciais (SCLAANPs) e
então publicizado à comunidade acadêmica através do portal do estudante.
A coordenadora quis deixar registrado em ata que foi questionada quanto às cobranças de correções dos planos
instrucionais solicitadas a alguns professores pela coordenação do curso, pela SCLAANPs e pela comissão local de
acompanhamento das atividades não presenciais, que as mesmas fossem realizadas, considerando ainda o prazo estipulado
até o dia 28 de agosto de 2020 para a entrega do relatório à comissão local. Destacou que a função que ocupa, como
coordenadora do curso, exige que certas cobranças sejam realizadas para que os prazos estipulados nas portarias,
normativas, notas técnicas, dentre vários outros documentos norteadores das atividades não presenciais sejam cumpridos.
A professora Lisanka demonstrou seu apoio à coordenação e salientou que os professores que nunca ocuparam cargo de
direção muitas vezes não tem a compreensão da sobrecarga de trabalho que o cargo impõe e por alguns momentos podem
ser muito críticos.
A professora Sheila então iniciou a segunda pauta relatando os motivos de sua exoneração, ainda a ser efetivada, do
cargo de coordenação do curso de bacharelado em medicina veterinária do IFPB, a mesma destacou que não é por
vontade própria, ou por insatisfação com o cargo que ocupa, que está se retirando, mas sim devido a ter solicitado uma
redução de sua carga horária embasada na lei 13.370/2016, que concede essa redução a servidores públicos federais que
possuem filho com deficiência, pois seu filho Samuel Gavino Ribeiro Knupp foi diagnosticado com Transtorno do Espectro
Autista (TEA) em janeiro de 2020 e necessita de acompanhamento contínuo da mãe (professora Sheila) às terapias
multiprofissionais que são necessárias para seu adequado desenvolvimento.
A professora Sheila ainda destacou que a experiência de atuar como coordenadora do curso de bacharelado em
medicina veterinária foi muito interessante, engrandecedora profissionalmente e que a possibilitou uma nova visão do cargo,
do curso como um todo e de como podemos contribuir sempre mais para a melhoria na formação de nossos alunos.
Salientou que está muito feliz com o cargo que assumiu, por poder se sentir mais realizada profissionalmente dentro da
instituição IFPB e ter tido a possibilidade de conhecer também melhor a realidade do campus como um todo. Durante sua
fala se emocionou e a professora Ana Lucélia assumiu a palavra e considerou que a decisão tomada pela professora Sheila
de assumir esse compromisso com o tratamento do filho de extrema importância e que essa deveria ser mesmo a prioridade
na vida dela neste momento e que a professora não deveria ficar triste por assumir esse compromisso, pois com certeza
neste momento é a decisão mais adequada. Ficando a possibilidade de assumir a coordenação novamente numa próxima
oportunidade, quando conseguir assumir uma carga horária maior profissional e assim continuar com o trabalho que já
estava iniciado e que foi muito bem realizado. A professora Ana Lucélia agradeceu a dedicação da professora Sheila
durante o período de exercício da mesma na coordenação do curso de bacharelado em medicina veterinária, destacou que
apesar de querer que a professora continuasse com sua gestão no curso, entendia os motivos e apoiava a professora em
sua decisão.
A sra. Joselma também acrescentou à fala da professora Ana Lucélia sobre as qualidades da professora Sheila como
coordenadora do curso, destacando sua competência, dedicação e eficiência na realização de todas as demandas que a
coordenação do curso de medicina veterinária exige. Salientou ainda que o tempo de gestão da professora Sheila foi o
tempo de maior trabalho da coordenação, pois foi um período atípico devido à pandemia do COVID-19 e que exigiu

muito planejamento, reuniões, organização em diversos âmbitos dentro do curso e da instituição como um todo. Destacou
ainda que ficou muito triste e surpresa com a notícia da saída da professora do cargo, pois a mesma soube lidar com todas
as situações apresentadas à coordenação de forma tranquila, sábia, ponderada e eficiente. No entanto, também
compreendeu a decisão e apoiou a mesma, agradecendo por todo o trabalho realizado.
A professora Lisanka também salientou que a professora Sheila é uma pessoa tranquila, que tratou sempre todos os
professores e alunos de forma igualitária, respeitosa, que apresenta muita compreensão e dedicação no trabalho que efetua.
Destacou que além do excelente trabalho que a professora Sheila executou frente à coordenação, que todos na reunião têm
ciência que não é pouco, também há essa forma de tratamento das pessoas com uma característica muito especial, pois se
já há um tratamento respeitoso e compreensível, tudo fica mais tranquilo. Comentou ainda que espera que venham a ocupar
o cargo de coordenação mais professores como a professora Sheila, ficando triste com sua saída, no entanto,
compreendendo os motivos, pois cargos de direção exigem uma demanda de trabalho muito grande. Destacou também que
sua saída da direção do Hospital Veterinário Adílio Santos de Azevedo já vem sendo anunciada há algum tempo e que
entende que todos os professores deveriam passar por algum momento nesses cargos de direção, pois trazem muito
aprendizado e sabedoria para lidar com diversas situações e um crescimento profissional e pessoal muito grande.
Compartilhou que essa será uma nova fase para ambas e para o curso, esperando que venham profissionais para esses
cargos que tragam ainda mais crescimento ao curso como um todo.
A discente Carla Rayanne destacou que estava muito ansiosa com essa primeira semana de aula, pois é uma nova etapa
que o curso está iniciando, mas que tem sido muito bom para ela pessoalmente e imagina que para os demais discentes
também tem sido. Salientou a admiração que tem por todos os professores da medicina veterinária, pois reconhece a
dedicação de todos e acompanhou todo esse processo de organização para as atividades não presenciais no curso.
Percebeu também que essa nova experiência que está sendo vivenciada por todos será de grande valia e de grande
aprendizado para todos os discentes e que já conversou com outros discentes também que estão tendo a mesma
percepção. Demonstrou ainda muita compreensão pelo momento que a professora Sheila especificamente está vivenciando,
pois entende que muitas vezes queremos fazer algo mas não podemos naquele momento e temos que abrir mão daquilo
para podermos nos dedicar a algo mais importante.
A professora Sheila destacou mais uma vez que apenas será realizada a exoneração do cargo de coordenadora devido a
lei federal que exige que tal procedimento seja efetuado para que ocorra uma redução na carga horária da professora, que
permitirá um melhor acompanhamento de seu filho com TEA. A professora Ana Lucélia salientou que quem convive ou já
conviveu com crianças com TEA e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade ( TDAH) sabe que eles
necessitam sim de uma assistência maior familiar e uma dedicação muito grande de toda a família e de diversos
profissionais, de forma intensiva, para que o mesmo tenha seu desenvolvimento pleno e funcional, como qualquer outra
pessoa. A professora destacou ainda que a atual coordenadora poderá continuar contribuindo com o curso de outras
formas, além das salas de aula, como ela sempre o fez, participando de colegiado, núcleo docente estruturante, comitê de
ético no uso de animais, colegiado da especialização, e que entende que mães dedicadas muitas vezes tem sim que realizar
alguns sacrifícios profissionais e pessoais pelos seus filhos.
O professor Marcelo também comentou que está saindo da coordenação do curso técnico em Agropecuária devido a
impossibilidade de continuar com a sobrecarga que o cargo impõe de trabalho e ainda ter que ministrar aulas e cuidar de
seus filhos, juntamente com sua esposa, mesmo tendo o auxílio de seus pais, não estava conseguindo cumprir com todas as
demandas que o cargo impõe, portanto, optou também se retirar do cargo.
A professora Sheila comentou então que a vaga de coordenação do curso de medicina veterinária está em aberto para
que os professores que tenham interesse em assumir o cargo se prontificassem e que apenas irá efetuar sua exoneração do
cargo quando tiver algum professor se pronunciado com o interesse em assumir tal função. Salientou ainda que deixará
todos os documentos e processos finalizados e encaminhados e que oferecerá todo o suporte que o próximo
coordenador(a) necessitar. Também informou que o professor Daniel Cézar, como suplente na coordenação já foi
informado de tal decisão da professora Sheila e que o mesmo não demonstrou interesse em reassumir o cargo que já
ocupou.

A professora Sheila informou então os encaminhamentos desta reunião, salientando que irá enviar um e-mail a todos os
alunos matriculados no semestre 2020.1 do curso de medicina veterinária a possibilidade de matrícula na disciplina de
Microbiologia Veterinária e em qual horário a mesma será inserida, possibilitando a matrícula dos alunos do primeiro
período do curso e daqueles que estão com esta disciplina pendente e atualmente cursando a maioria das disciplinas
ofertadas no terceiro período. Também se comprometeu em enviar um e-mail a todos os professores informando a
vacância do cargo de coordenação do curso, abrindo a possibilidade de outros professores ocuparem o cargo, mediante
interesse expresso no mesmo. Além disso, irá solicitar à professora Gláucia Medeiros novamente o plano instrucional da
disciplina que se dispôs a ofertar no semestre 2020.1 com a maior brevidade possível, já que a mesma solicitou tal inclusão
há dois dias por e-mail direcionado à CCSBMV-SS e no mesmo dia, em resposta a sua solicitação, já foi informada que
deveria elaborar e encaminhar o plano instrucional da disciplina à CCSBMV-SS.
Nada mais a considerar, a disciplina de Microbiologia Veterinária foi aprovada em sua inclusão no semestre de 2020.1
por todos os membros presentes do colegiado. Após isto a reunião deu-se por encerrada.
"Ao finalizar esta reunião do colegiado, a coordenadora realizou um contato direto com a professora Gláucia
Medeiros, após o envio de todos os e-mails destacados em ata nos encaminhamentos da reunião do colegiado e de
já efetivada a inclusão da disciplina de Microbiologia Veterinária no SUAP e a matrícula de 27 alunos do primeiro
período na referida disciplina. A professora Gláucia informou então da desistência da oferta da disciplina pois a
mesma havia aceito a oferta da disciplina pois não tinha consciência da carga horária que a disciplina possuía
(100h/a) e da demanda que isso iria exigir dela nesse momento, pois a mesma nunca havia ministrado tal disciplina
e teria que elaborar todas as aulas desde o princípio. Além disso destacou que os alunos poderiam se prejudicar
também com a oferta dessa disciplina em um momento de aulas remotas, já que as práticas poderiam não ocorrer
de forma presencial, ou se ocorressem, seriam desvinculadas da teoria. A professora Gláucia salientou ainda, após
algumas ponderações que realizou, que a oferta extemporânea dessa disciplina neste momento poderia ser mais
prejudicial que benéfica aos discentes e pediu desculpas por não ter considerado todos esses fatores anteriormente
a sua solicitação de inclusão da disciplina à coordenação do curso de medicina veterinária. Diante do exposto, a
coordenadora do curso informou ao controle acadêmico e à diretora de educação superior do campus Sousa do
IFPB da desistência da professora na oferta da disciplina de Microbiologia Veterinária e enviou um e-mail a todos
os discentes informando da não possibilidade mais de matrícula na disciplina neste semestre de 2020.1."
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): Ana Lucélia de Araújo (ana.araujo@ifpb.edu.br), Lisanka Ângelo
Maia (lisanka.maia@ifpb.edu.br), Marcelo Helder Medeiros Santana (marcelo.santana@ifpb.edu.br).
Também estavam presentes a representante dos discentes no colegiado Carla Rayanne Andrade Ferreira
(carlarayannevet@gmail.com) e a técnica em assuntos educacionais Joselma Mendes Carneiro
(joselma.carneiro@ifpb.edu.br).
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