Curitiba, 19 de novembro de 2018.

Realizamos nosso encontro com a presença do Prof Eros e Prof Thais
na sede Curitiba e Prof Suellen e Prof Giuliana via Skype.
A pauta da reunião foi basicamente para discussão sobre a situação do
ensino EAD, observando o crescimento da oferta no estado.
Discutimos o protocolo para as visitas nas instituições que oferecem a
modalidade.
Na discussão sobre o assunto, comentamos sobre cada instituiçao,
conversando sobre a característica de cada uma, conforme a
experiencia dos docentes da comissão com outros colegas dessas
instituiçoes, bem como o formato administrativo de cada, visto suas
histórias.
Definimos que não ha como definirmos protocolos e sim roteiros
informais, visto a resistencia de algumas para nos receber.
O roteiro deve ser de acordo com a recepçao da IES para com o
membro da comissão, pois não teremos sucesso se orquetrarmos uma
seleçao de perguntas ao coordenador e sua equipe.
A situação de uma IES, a que oferece mais de 17 mil vagas ead na
medicina veterinária no estado e a que mais oferece no Brasil é a mais
delicada. A IES pertence a um grande grupo educacional e foge do
alcance do RT do curso.
A reunião acrescentou suas demandas para que o Presidente pudesse
adicionar sua pauta na reunião dos Presidentes. A demanda principal
é o posicionamento do CFMV diante o EAD na medicina veterinária,
mesmo todos sabendo que não há interferência legal sustentável por
parte do do CFMV. Entendemos que há ações em conjunto com as
demais entidades que representam os profissionais de saúde, no
sentindo de buscar acompanhar as ações dos conselhos de
Enfermagem e Medicina que tem uma prerrogativa legal para impedir
abertura de novos cursos em prazo determinado. Entedndemos
também que campanhas demontrando a desaprovação do CFMV e
CRMVs seria um elemento que afastaria o estudante dessa
modalidade.
Assim encerramos nosso encontro presencial e virtual.
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