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Introdução: Em março de 2017, a Coordenação de Curso de Medicina Veterinária da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) designa a comissão de Revisão do Projeto Pedagógico 

do Curso (PPC). Essa comissão foi fruto de diversas discussões que já vinham ocorrendo no 

âmbito do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso quando se entendeu que seria 

necessário repensar o currículo como um todo e não manter apenas os ajustes pontuais que já 

vinham sendo realizados. O currículo do curso vigente atualmente foi implantado no primeiro 

semestre de 2008 e formou sua primeira turma no segundo semestre de 2013. Desde a primeira 

turma até o primeiro semestre de 2019, os alunos eram convidados a preencher um questionário 

de avaliação do curso ao se formarem. Esse trabalho resultou em 347 questionários respondidos 

que eram avaliados a cada 2 ou 3 anos, apresentados e discutidos junto ao NDE.  

Objetivos do Trabalho: relatar e discutir as atividades desenvolvidas e resultados obtidos pela 

Comissão de Revisão do PPC da Medicina Veterinária da UFF no período de março de 2017 a 

dezembro de 2018. 

Metodologia: Apresentamos alguns resultados de pesquisas-ação descritivas não-experimentais, 

envolvendo participativamente e propositivamente alunos e professores no diagnóstico do curso 

vigente. Essa metodologia é executada principalmente pela organização de oficinas coordenadas 

pela Comissão de Revisão do PPC, em que os participantes discutiam e registravam por escrito 

seus resultados. Após cada oficina, a comissão sistematizava os resultados e os apresentava ao 

NDE para discussão e novos direcionamentos.  

Resultados: No início da Comissão, foram realizadas leituras de diversos artigos que discutiam 

os principais aspectos curriculares da Medicina Veterinária e de outros cursos da área da saúde. 

No Brasil, pouca literatura existe voltada a cursos de Medicina Veterinária, mas no exterior, 

diversos trabalhos existem. Citamos como exemplo Turnwald, Sponenberg e Meldrum(2008) e 

May e Silva-Fletcher(2015) que foram algumas de nossas referências. Essas leituras foram 

importantes para nivelar-nos com as discussões que vinham ocorrendo internacionalmente. Em 

seguida, foi organizada a oficina de avaliação do currículo vigente com docentes do curso. Essa 

oficina teve como objetivos: diagnosticar pontos fortes e fracos do currículo, discutir as 

possibilidades de melhoria do curso e estabelecer orientações para a revisão curricular. Para isso, 

apresentou-se alguns conceitos de currículo, individualmente solicitamos que os docentes 

fizessem o diagnóstico do currículo baseado no modelo SPICES (HARDEN, 1984) e, em 

pequenos grupos, levantassem pontos fortes e fracos do currículo atual e do anterior. Em 

seguida, foram listadas situações de como poderíamos melhorar o currículo de forma a atender o 

artigo 12 das Diretrizes de 2003 (BRASIL, 2003). Os resultados dessa oficina foram 

sistematizados pela comissão e apresentados ao NDE em outubro de 2017. 

 Sabendo a importância de também ouvirmos os alunos do curso, organizamos em Julho 

de 2018 a oficina de avaliação do currículo aberta a todos os alunos. Essa oficina contou com a 

participação de 18 alunos e teve como objetivos ouvir a opinião dos alunos sobre os problemas 

identificados e possíveis soluções para uma reformulação curricular, além de levantar os 

problemas ainda não identificados para considerá-los no novo currículo. Nela, primeiramente, 



apresentamos os principais entraves identificados entre os docentes e as novas demandas que 

surgiam como a acreditação da extensão e a flexibilização do currículo, entre outras. Pedimos 

então para que, em grupos, eles identificassem outros problemas não considerados e os 

apresentassem. Em seguida, apresentamos as soluções pensadas pela comissão e, novamente em 

grupos, solicitamos que discutissem, criticassem e sugerissem novos caminhos. Os resultados 

foram sistematizados pela comissão e apresentados ao NDE em outubro de 2018. 

 Tais discussões culminaram, em dezembro de 2018 na redação pela comissão do 

documento de “Orientação para a revisão curricular”. Nele indicamos as seguintes soluções:  

● Disciplinas obrigatórias deveriam ser oferecidas em apenas um dos turnos liberando os 

alunos para realizarem outras atividades acadêmicas no contraturno. 

● Institucionalizar a mentoria para orientar os discentes no percurso acadêmico; 

● Revezamento dos estudantes em turmas práticas de disciplinas diferentes, possibilitando 

uma menor lotação dos espaços; 

● Necessidade de integração de conteúdos das disciplinas do mesmo período; 

● Organizar os dias das disciplinas por campus, para reduzir o deslocamento dos alunos; 

● Reduzir em 10% da carga horária teórica (preferencialmente) do curso. 

As próximas discussões deveriam avançar quando ocorresse a publicação das novas diretrizes 

curriculares do curso, o que ocorreu em agosto de 2019. Outro entendimento da Comissão foi 

que precisávamos que a representação estudantil estivesse conosco nas discussões. Dessa forma, 

duas alunas representando o Diretório Acadêmico passaram a participar das reuniões a partir de 

junho de 2019. 

 

Conclusões: 
 A etapa de diagnóstico foi importante para  conseguirmos, objetivamente, propor novos 

caminhos para o currículo. Assim, criamos instrumentos para orientar as discussões e evitar 

argumentos de professores que desejavam voltar ao currículo anterior. Nessa etapa, também teria 

sido importante ouvir a comunidade externa ao curso. Isso foi feito, parcialmente, em 2020 numa 

pesquisa com os egressos do curso, liderada pela comissão de avaliação do NDE. Entretanto, 

sabemos que precisaríamos ter ouvido órgãos públicos e privados que têm interação com a 

Faculdade assim como a população atendida pelos seus serviços. Entretanto, não foi possível 

realizar um diagnóstico tão amplo e formalmente estruturado. Acreditamos que, com a 

curricularização da extensão, proposta para o novo currículo, essa articulação seja facilitada em 

empreitadas futuras. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Diretrizes Curriculares Nacionais, Oficinas participativas e propositivas, 

Docentes, Discentes. 
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