


processos de Roberta Azevedo Beltrao (Processo nº 23000.002550.2021-00 antecipação de colação de grau), 2- 

Jivago Meira Gomes (Processo nº 23000.002560.2021-37 Solicitação de dispensa de pré-requisitos), 3- Luis 

Henrique Vieira Lima Zacarias (Processo nº 23000.002564.2021-15 Solicitação da dispensa de pré-requisito de 

Anatomia I para que os discentes possam pagar a disciplina de Histologia Veterinária), 4- Antonielson dos 

Santos (Processo nº 23000.002563.2021-71 Dispensa de pré-requisitos), 5- Clara de Araujo Figueiredo 

(Processo nº 23000.002574.2021-51 Dispensa pré-requisitos) e 6- Luana Carneiro de Sousa (Processo nº 

23000.002561.2021-81 Antecipação de aulas práticas).

A reunião foi presidida pela Professora Lisanka Angelo Maia, Coordenadora do Curso Superior de Bacharelado em 

Medicina Veterinária do IFPB, nomeada pela Portaria nº 116/2021, de 15 setembro de 2021.  Estiveram presentes na 

referida reunião do Colegiado o(a) docentes: Amélia Lizziane Leite Duarte, Ana Luísa Alves Marques Probo, Daniel Cézar 

da Silva, Marcelo Helder Medeiros Santana e Roseane de Araújo Portela. Foi realizado o sorteio para confecção da  Ata 

que ficou sob a responsabilidade da professora Lisanka.  As deliberações se iniciaram com o processo da discente 

Roberta Azevedo Beltrao (Processo nº 23000.002550.2021-00 antecipação de colação de grau). A professora 

Lisanka mencionou que a aluna já havia entrado com processo semelhante anteriormente, entretanto, na oportunidade 

apenas havia se inscrito no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE 

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL AGRÍCOLA – PERÍODO 10/2021 A 09/2022. No processo atual (nº 

23000.002550.2021-00) a discente mencionou que foi aprovada entretanto, não foi anexado nenhum documento 

comprobatório, apesar da professora Roseane ter identificado  que a discente foi aprovada em primeiro lugar. Por decisão 

unânime do Colegiado, o referido processo foi aprovado com ressalva para que a discente apresente o documento 

comprobatório da aprovação em até 24 horas após a publicação desta Ata.

Em seguida, iniciaram-se as deliberações do processo do discente  Jivago Meira Gomes (Processo nº 

23000.002560.2021-37)  que solicitou a dispensa do pré-requisito de Patologia Geral para cursar a disciplina de 

Fisiopatologia da reprodução  e a dispensa de Parasitologia Veterinária para cursar Zoonose e Saúde Pública. A 

professora  Thaís Feitosa, responsável pela disciplina de Zoonoses e Saúde Pública,  foi consultada e pontuou que para 

esse semestre 2021.2, considerando a RESOLUÇÃO AR 54/2021 - CONSUPER/DAAOC /REITORIA/IFPB, de 3 de 

março de 2021, era de acordo com a quebra de pré-requisitos solicitada pelo discente. A professora Patricy também foi 

consultada e entrou como convidada para participar da reunião e pontuou que tinha decidido anteriormente em retirar a 

oferta de fisiopatologia da reprodução e incluir ginecologia e obstetrícia, tendo em vista que havia uma aluna concluinte para 

cursar a disciplina e que portanto, era prioridade. Foi questionado se a professora Patricy não poderia ofertar as duas 

disciplinas, considerando que há demanda para as duas disciplinas. A professora pontuou que  possui três disciplinas com 

pendências em carga horária prática, que estavam sendo ofertadas em períodos anteriores e que considera que essas sejam 

prioridades para o momento, pois para cumprir essas práticas precisará de disponibilidade de tempo, uma vez que o 

número de alunos é alto. Apesar dessas práticas não serem incluídas no mapa de atividades, as mesmas precisam ser 

executadas, mencionou a professora.  Ainda acrescentou que está ofertando no período 2021.1, uma disciplina optativa 

com 41 alunos matriculados.  A professora Bivânia destacou que como há demanda para disciplinas obrigatórias, seria 

interessante retirá-la para incluí-la na disciplina regular. A professora Patricy questionou a senhora Bivânia se tinha ocorrido 

demanda, além da discente anteriormente classificada como concluinte para a disciplina de ginecologia e obstetrícia. 

Portanto, a professora Patricy decidiu que iria ofertar a disciplina de Fisiopatologia da Reprodução, no semestre 2021.2 e 

pediu para que fosse retirada a oferta de Ginecologia e Obstetrícia. A professora Patricy ainda acrescentou que embora 

considerasse importante a disciplina de Patologia Geral para cursar fisiopatologia, estava de acordo com a quebra dos pré-

requisito. Por decisão unânime do Colegiado, o referido processo foi deferido, tomando por base a consulta aos 

professores responsáveis pela disciplina  e o previsto no Art. 3º da RESOLUÇÃO AR 54/2021 - CONSUPER/DAAOC 

/REITORIA/IFPB, de 3 de março de 2021, que considera que A dispensa de pré-requisito, em caráter excepcional, 

depende de planejamento, análise e aprovação do Colegiado de Curso, considerando a disponibilidade de oferta e 

ordenação do processo formativo previsto na sequência da matriz curricular de cada curso. Portanto, para esse caso 

o planejamento da disciplina permitiu a quebra de pré-requisito. 

Partiu-se para a avaliação do processo do discente Luis Henrique Vieira Lima Zacarias (Processo nº 

23000.002564.2021-15) que solicitou a dispensa de pré-requisito de Anatomia I para cursarem a disciplina de 

Histologia Veterinária.  A  professora Roseane de Araújo Portela, responsável pela disciplina de Histologia informou que 

não idêntica problema para quebra de pré-requisito de Anatomia I,  que inclusive já foi julgado como deferido em um 

processo avaliado na 77 reunião colegiada, e que apesar do quantitativo de alunos, irá adotar o mesmo procedimento 

utilizado desde o início da pandemia, que inclui a realização de atividades práticas utilizando  vídeo micrografia das lâminas. 

Por decisão unânime do Colegiado, o referido processo foi aprovado.

Seguiu-se para a avaliação dos processos do discente Antonielson dos Santos, onde o primeiro  (Processo nº 



23000.002563.2021-71) solicitou a dispensa de Pré-requisito Fisiopatologia da Reprodução, para cursar no período de 

2021.2 as disciplinas de Ginecologia e Obstetrícia de Caninos e Felinos e Ginecologia e Obstetrícia Veterinária. Como 

pontuado anteriormente, na avaliação do discente Jivago,  não será realizada a oferta da disciplina  Ginecologia e 

Obstetrícia no semestre 2021.2. A professora  Patricy colocou que a  disciplina Ginecologia e Obstetrícia Veterinária e a 

disciplina Ginecologia e Obstetrícia de Cães e Felinos são disciplinas complexas e muito importantes para a formação de 

um discente de um curso de medicina veterinária e que necessitam do conhecimento teórico e prático embasados na 

disciplina de Fisiopatologia da Reprodução. Sem este conhecimento prévio de fisiopatologia não seria possível haver um 

aprendizado satisfatório em ginecologia e portanto, seria danoso e precipitado oferecer as referidas disciplinas a discentes 

que ainda não concluíram Fisiopatologia da reprodução, isso comprometeria a formação do médico veterinário. 

Adicionalmente, foi pontuado que a os discentes solicitantes não são categorizados como discentes concluintes, no  § 3º do 

Art 3. da RESOLUÇÃO AR 54/2021 - CONSUPER/DAAOC /REITORIA/IFPB, de 3 de março de 2021, que inclui 

que não poderá ser aplicada a dispensa de pré-requisito com o intuito de antecipação da oferta de disciplinas/componentes 

curriculares para antecipação de conclusão de curso, e que esses podem cursar a disciplina normalmente no período 

seguinte.  Baseado nas considerações apresentadas acima,  foi realizada a votação do processo  com quatro votos para o 

indeferimento e duas abstenções. 

O segundo processo desse discente (Processo nº 23000.002562.2021-26)  solicita a quebra de pré-requisito de 

Patologia Geral para cursar a disciplina de MMD.  O aluno pontuou na sua solicitação que já cursou a maior parte de 

disciplinas do curso, concluiu todas as disciplinas optativas, faltando apenas 9 disciplinas para conclusão do curso, sendo 

que as próximas disciplinas que o aluno precisa cursar,  3 possuem Meios e Métodos de Diagnóstico como pré-requisitos. 

O mesmo se sente  bastante prejudicado e, portanto,  bloqueado para cursar outras disciplinas. A professora Lizziane 

destacou que a RESOLUÇÃO AR 54/2021 - CONSUPER/DAAOC /REITORIA/IFPB, de 3 de março de 2021, 

regulamenta os procedimentos para dispensa de pré-requisitos, em caráter excepcional, desse modo deve ser aplicada em 

casos onde o aluno está sendo bloqueado no curso, e que inclusive a referida resolução pontua  no  § 3º do Art 3. Não 

poderá ser aplicada a dispensa de pré-requisito com o intuito de antecipação da oferta de disciplinas/componentes 

curriculares para antecipação de conclusão de curso. A professora ainda pontuou que apesar de considerar necessário a 

avaliação individual de cada aluno, analisa também como importante a avaliação se o pré-requisito está sendo ofertado em 

2021.2,  se o mesmo está com fluxo no curso. A professora ainda acrescentou que como professora da disciplina de 

MMD, não considera a possibilidade de oferta da disciplina para o quantitativo de alunos previsto para a mesma 

(aproximadamente 35). Mesmo com número máximo de alunos previsto para a disciplina (20 alunos) terá que realizar a 

mesma aula, no mesmo dia, para grupos de alunos diferentes, quatro vezes. Desse modo acrescentou que  preferia 

responder a um processo a algum órgão superior ou apresentar justificativa quanto a essa decisão, do que ser intransigente 

e não atender às resoluções vigentes que propõem  distanciamento social e as áreas necessárias para a realização das 

práticas das disciplinas (ambulatórios e laboratórios) que o IFPB possui atualmente não permitem o cumprimento das 

normas de biossegurança, previsto no PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA PARA NORTEAR A REALIZAÇÃO 

DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO PERÍODO DE PANDEMIA DEVIDO À COVID-19.  Ainda destacou que 

que a disciplina MMD está sendo  ofertada de forma extratemporal em 2021.2 e será ofertada novamente no semestre 

2022.1 de forma regular, assim como se houver necessidade, novamente em 2022.2 de forma extra-temporal. A senhora 

Bivânia mencionou que embora a oferta esteja sendo considerada como extra-temporal essa disciplina ficou durante todo o 

período da pandemia sem ser ofertada, e que essa condição não foi criada pelos alunos, e que infelizmente eles estão há 

mais de um ano sem possibilidade  de cursar a disciplina e consequentemente impossibilitados de avançar no curso, 

considerando a premissa de MMD ser pré-requisito para outras disciplinas importantes do curso. A mesma ainda sugeriu 

que fossem criadas duas turmas, considerando a retenção desses alunos há quase dois anos, gerando inclusive estágios de 

ansiedade elevados nos alunos e em alguns retardos nos sonhos. Ainda acrescentou que  não vê situação mais excepcional 

do que essa. Pontuou também que se considera leiga para julgar a questão técnica da oferta da disciplina, mas se colocou à 

disposição enquanto gestão para prover as questões para garantir a  biossegurança.  A professora Lisanka Angelo Maia 

comentou a possibilidade de considerar a quantidade dos professores para essas disciplinas e a  realização das atividades 

práticas em quatro lugares diferentes e na  possibilidade de revezamento entre os alunos. A professora Lizziane destacou 

que mesmo havendo esse revezamento haveria sobrecarga de pessoas nos ambientes das atividades práticas, 

principalmente para os ambulatórios da clínica de pequenos, que comportam no máximo cinco a seis alunos e foi 

considerado como um dos ambientes mais limitantes. A situação individual do discente foi analisada e verificou-se que os 

pré-requisitos para a disciplina de patologia foi  cursada em 2021.1 e que como o mesmo veio transferido de outra 

instituição, sente dificuldade para ser “blocado” regularmente no curso.  Baseado nas considerações apresentadas acima,  

foi realizada a votação do processo  com 4 votos para o indeferimento,3 para o deferimento e uma abstenção.

 Foi realizada a apreciação e deliberação do processo da discente Clara de Araujo Figueiredo  (Processo nº 

23000.002574.2021-51) que solicitou a quebra de pré-requisito  de técnica cirúrgica para cursar patologia cirúrgica. A 



professora Lisanka destacou que embora a disciplina tivesse sido cogitada para ser ofertada em 2021.2, pois havia no 

levantamento prévio das disciplinas, aluna considerada como concluinte para cursar essa disciplina, a mesma não realizou 

matrícula em TCC, desse modo saiu da categoria concluinte. A professora Lisanka ainda acrescentou que  com a saída da 

professora Sheila, a professora Ana Lucélia assumiu a disciplina de pequenos animais e que nesse semestre a mesma 

também  ministrará MMD e  as disciplinas da pós-graduação. Foi destacado que a disciplina de Patologia Cirúrgica deveria 

ser ofertada de forma regular no semestre par. Desse modo, foi realizado uma consulta imediata à professora Ana Lucélia 

que comentou  ser uma questão que precisa ser analisada, pois embora nesse processo esteja apenas a discente Clara a 

solicitar a quebra de pré-requisito, outros alunos estão em situação semelhante a dela. A professora Ana Lucélia ainda 

mencionou que  Patologia cirúrgica é uma disciplina que teoricamente deveria estar sendo oferecida agora. A quebra do 

pré-requisito faltando apenas a parte teórica não tem como ser ofertada para todos que pagaram em 2021.1, pois nem 

todos vão conseguir cursar a prática agora em novembro e  dezembro como foi enviado para a coordenação como 

proposta de divisão dessa turma. Acrescentou ainda que Patologia cirúrgica é uma disciplina que tem pré-requisito de 

anestesiologia e técnica cirúrgica, não é apenas técnica, e esses alunos estão devendo as práticas das duas disciplinas. 

Entretanto, alguns discentes finalizaram a parte teórica e a disciplina de anestesiologia, mas os outros doze não finalizaram. 

Esses doze precisam fazer prova de anestesiologia também. A professora Lisanka perguntou se a  discente Clara também 

está pendente na prática? A professora Ana Lucélia respondeu que sim. Ainda acrescentou que a disciplina de técnica 

cirúrgica está faltando aulas práticas e duas provas práticas. A professora Ana Lucélia ainda pontou que está com duas 

disciplinas da pós-graduação, dividindo MMD com a professora Ana Luísa  e  patologia e clínica de pequenos com a 

professora Lisanka. Destacou que patologia cirúrgica estará apta a ser ofertada, caso exista aluno apto  para  cursar, pois 

no entendimento da professora como é uma disciplina do período precisaria ser ofertada. A professora Lisanka Ângelo 

Maia questionou se nesse contexto avaliado haveria a possibilidade da professora ministrar patologia cirúrgica não apenas 

para as duas alunas Yohana e Clara? A professora considera como um prejuízo ou uma limitação o fato dos alunos não 

terem pago a porção prática de técnicas cirúrgicas e a anestesiologia como comprometer para cursarem patologia 

cirúrgica? A professora Ana Lucélia respondeu: Uma das coisas que eu tentei organizar para que eles tivessem condições 

no próximo período de cursar patologia cirúrgica foi oferecer por duas vezes nesse período as práticas de anestésico e 

técnica cirúrgica. Essas práticas dessas disciplinas serão ofertadas em novembro e dezembro de 2021 e em janeiro de 

2022 eu ofereço as mesmas práticas para a outra metade, pois o nosso centro cirúrgico é pequeno. Ainda tenho dúvidas se 

eles terão um bom rendimento. Na disciplina, se eles cursarem ainda esse ano, talvez consigam acompanhar, mas os que só 

irão cursar, finalizarão em janeiro de 2022, eu imagino que esse grupo não seja interessante. A professora Ana Lucélia se 

disponibiliza a ofertar a disciplina, mas não para todos os alunos, considerando apenas aqueles que estariam em um grupo 

teriam a condição de pagar essa porção prática agora novembro e dezembro. A professora Roseane de Araújo Portela 

perguntou: Essas disciplinas são pré-requisitos para outras disciplinas no semestre que vem? A professora Ana Lucélia 

respondeu: Não são. A professora Lisanka Ângelo Maia perguntou: A professora tem um quantitativo de alunos aptos e a 

disciplina seria ofertada para quantos? A professora Ana Lucélia respondeu: Tenho, os que cursaram agora técnica 

cirúrgica e anestesiologia são trinta. A proposta é que seja ofertada para os dezesseis que vão cursar ainda esse ano a 

optativa, não se sabe se isso será possível. São dezoito de anestesiologia e quinze de técnica cirúrgica, dezesseis com 

Yohana que já pagou técnica e anestesiologia. O critério levado para os discentes que irão cursar em novembro é 

prioridade para quem está a mais tempo no curso e em janeiro para os demais, porém, caso o aluno queira cursar, ele tem 

direito.  O professor Daniel Cézar da Silva comentou que  a disciplina tem que ser ofertada, que é difícil bloquear a oferta 

da disciplina, pois tem que saber justificar como os demais não vão poder usar. A resolução diz que cabe  a nós o 

planejamento e usar os mesmos critérios. Com a palavra a professora Roseane de Araújo Portela comentou que pode-se 

fazer uma busca por critérios para não poder deixar esses discentes que faltam seis ou cinco disciplinas para frente ainda, 

tentar não prender esses alunos. Com a palavra a professora Ana Lucélia que comentou apenas dois discentes são 

diferentes, Antonielson e Flaviana que veio transferida e está nos processos de reaproveitamento, mas não consegue 

avançar muito.  E Antonielson está há mais tempo no curso, mas ainda tem nove disciplinas. Se não ofertar a disciplina de 

patologia agora terá que ser ofertado no próximo por causa das discentes Clara e Yohana. Agora é uma opção, no 

próximo período é obrigatório. Com a palavra a professora Lisanka Ângelo Maia que sugeriu a oferta da disciplina MMD  

para todos os alunos. Assim, estaria promovendo o fluxo do curso, retiraria MMD do próximo semestre, pois precisaria 

avaliar os professores que compõem a disciplina, fazendo um planejamento agora pensando no próximo semestre. Com a 

palavra a professora Lizziane Leite Duarte sugeriu que a disciplina de patologia cirúrgica deve ser oferecida agora, pois está 

no semestre regular. Dessa forma, os alunos podem ter a opção de se matricular ou não. Após a apresentação da situação 

o processo foi colocado em votação e obteve 3 votos para o deferimento, 2 para o indeferimento e 3 abstenções. Devido  

o empate foi utilizado o voto de minerva.  

O último processo avaliado foi o da discente  Luana Carneiro de Sousa (Processo nº 23000.002561.2021-81) que 

solicitou a  antecipação de aulas práticas uma vez que foi selecionada para participar do programa de aprimoramento 

profissional agrícola (agroresidência) previsto para iniciar no mês de novembro, além disso, também realizará atividades do 
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