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1 Informes Gerais

2 Processo 23326.015962.2021-29

3 Processo 23326.016596.2021-25

4 Processo 23326.017172.2021-88

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL - CAMPUS JOÃO PESSOA

1. DADOS DA REUNIÃO:

2. PAUTA:

3. DISCUSSÃO DA PAUTA 

A reunião foi iniciada às quinze horas e nove minutos do trigésimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte

um, reuniram-se de forma remota, através da plataforma Google Meet, os membros do Colegiado do Curso de

Bacharelado em Engenharia Civil, IFPB campus João Pessoa, par cipando os seguintes membros: a coordenadora do

curso Mellyne Palmeira Medeiros; os docentes Alexsandra Rocha Meira, Breno José Santos da Silva, Juarez Everton de

Farias Aires e Sara Fragoso Pereira; a representante discente Bruna Karla Antenor dos Santos; a pedagoga Elza Galdino de

Oliveira. A professora Mellyne Palmeira Medeiros registrou que a professora Renata Paiva da Costa Nobrega jus ficou a

ausência. Em seguida, a professora Mellyne Palmeira Medeiros leu a pauta da reunião. Na sequência, iniciou-se os

informes gerais com a apresentação da data do período para solicitação de trancamento que pelo calendário acadêmico

teve o prazo até o dia 26 de novembro de 2021; todavia, com base na Resolução AR 86/2021 -

CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB, as solicitações de trancamento podem ser apreciadas posteriormente.  O segundo

ponto de pauta trata do Processo 23326.015962.2021-29 referente a solicitação do discente Luciano Dantas Barbosa

(matricula 202122220001) para trancamento de matricula do período le vo 2021.2 com a jus fica va de "problemas

pessoais". A professora Mellyne Palmeira Medeiros apresentou o Art. 9, da Resolução 134/2017 -

CONSUPER/REITORIA/IFPB que regulamenta o processo de trancamento de discentes nos cursos de graduação do IFPB,

no seu § 2º diz que não será permi do o trancamento de disciplinas na blocagem oferecida no primeiro período, exceto

nos seguintes casos: a) doença prolongada; b) convocação para o Serviço Militar; c) gravidez de risco; d) mo vo de

trabalho; e) mudança de domicílio para outro município ou unidade da federação; f) acompanhamento do(a) cônjuge ou

genitores; g) cumprimento de medida ou determinação judicial; h) outras situações devidamente analisadas e

autorizadas pelo Colegiado do Curso, observando a legislação vigente. Posteriormente, os membros avaliaram que a

jus fica va do discente e votaram pelo INDEFERIMENTO do pedido. A professora Alexsandra Rocha Meira fala que é

importante entender a magnitude do problema pessoal do discente para possibilitar o julgamento do pedido. A

pedagoga Elza Galdino de Oliveira frisou a importância de compreender melhor a jus fica va do discente para pensar

em estratégias de apoio as necessidades do discente, se cabível for, junto a equipe pedagógica e a CAEST. A professora

Sara Fragoso Pereira sugeriu que a representante discente Bruna Karla Antenor dos Santos repasse as orientações

necessárias aos discentes, de como jus ficar melhor suas solicitações via processo eletrônicos. Em seguida, a professora

Mellyne Palmeira Medeiros apresentou o processo 23326.016596.2021-25 da discente Roberta Pereira Alves Dedeu

(matrícula 202122220046), que solicita o trancamento voluntária das disciplinas de Cálculo Vetorial e Geometria Analí ca,

Cálculo Diferencial e Integral I e Química Aplicada a Engenharia. A discente apresenta a jus fica va que está terminando

o curso Técnico em Edificações desta mesma Ins tuição, o que resultou em sobrecarga diminuindo assim o meu

rendimento no aprendizado. Além deste mo vo, houve um erro na sua matrícula, o que ocasionou um acesso tardio as



disciplinas, não colaborando para o acompanhamento das mesmas. Com base na jus fica va da aluna, os membros

votaram pelo DEFERIMENTO do pedido. Posteriormente, os membros apreciaram o processo 23326.017172.2021-

88 do discente Yann Alecssander Moura Ramos (matrícula 202122220007) que solicita o trancamento do período le vo de

2021.2 pelo mo vo de "não conseguir conciliar estudos". Os membros do colegiado votaram pelo INDEFERIMENTO do

pedido, visto que a jus fica va não foi apresentada de forma clara para o devido julgamento. A  professora Mellyne

Palmeira Medeiros registrou que os discentes, com solicitações indeferidas, podem abrir um novo processo com as

devidas correções, para nova apreciação do colegiado. Nada mais havendo a tratar, às 17h35min, a professora Mellyne

Palmeira Medeiros deu por encerrada a reunião.
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