De: Eros Luiz de Sousa [mailto:eros.luiz@me.com]
Enviada em: terça-feira, 19 de junho de 2018 15:54
Para: CRMV-PR - Leandra Paula V.Kiill <leandra@crmv-pr.org.br>
Assunto: Pedidos e esclarecimentos à Presidencia

Prezado Presidente
Visto a primeira reunião da CEEMV, gostaria de resumi-la e solicitar algumas demandas.
Após esclarecermos o papel da comissão para com a diretoria do CRMV, seguimos com os temas:
Seminário Estadual de Ensino, EAD, Protocolo para visitas.
Seminário de ensino: Optamos por nao realizar esse ano e pedimos a colaboração para mobilizar os recursos
para o próximo ano, em julho, para que possamos realizar um evento mais encorpado, com convidados das
diversas áreas do ensino, com campanha publicitaria para que consigamos o máximo de coordenadores
possível. O evento em julho nos permitira visita antecipadas a IES e oportunizar momentos de trocas de
experiencia em um dos momentos do evento.
EAD:
A CEEMV entende o ensino a distancia no contexto social, porem, pela insegurança na fiscalização dos
polos, por denigrir e menosprezar o trabalho docente e principalmente pela segurança da saude animal e
pública, não aceitamos o ensino a distancia na medicina veterinária e, juntamente aos demais conselhos de
classe, que representam os 14 cursos da area de saúde, fará o possível para desmobilizar legalmente o
decreto que autoriza o EAD.
Protocolo de visitas:
1-as visitas nas ies podem incluir alguem da pró reitoria para facilitar o processo de entendimento da
mudança
2-padronizamos a visita focando na metodologia de ensino utilizada pela escolar
3- Visamos o perfil do egresso, sendo que podemos levar informaçoes sobre o mercado .
4- convite ao coordenador e um representante do NDE.

Demandas:
1-Gostaríamos de solicitar apoio publicitário em rede social e outras, para valorização do ensino presencial,
tomando como base as campanhas dos conselhos de enfermagem e farmácia.

Sem mais.
Agradeço
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