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Ata da 72ª  reunião do colegiado do curso de bacharelado em medicina veterinária
do IFPB

Item Pauta

1 Avaliação do processo 23000.000098.2021-33

2 Eleição novos membros do colegiado

3 Quebra de pré-requisito na disciplina de Histologia Veterinária

4 Avaliação sobre propostas de TCC utilizando-se revisão de literatura

5 Encaminhamentos

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE BACHAREL EM MEDICINA VETERINÁRIA-

CAMPUS SOUSA

1. DADOS DA REUNIÃO:

2. PAUTA:

3. PROCEDIMENTO DE ABERTURA:

1. Reunião aberta. 2. Segue-se a leitura da Pauta Atual (vide acima). 3. Notifica-se a todos os presentes que, para se fazer

constar em Ata, o participante deverá requerer “Constar em Ata”, cuja reprodução da fala será registrada em sentido literal com

a identificação de autoria. 4 . Neste momento, comunica-se aos presentes que a palavra está facultada, inicialmente, para

aditamento de pauta, priorização e/ou revisão. 5. Oportunamente se registra que Contribuição, Intervenção, Inscrição, Questão

de Ordem ou Aparte, para a boa condução da presente reunião, fica desde já predeterminado o tempo-limite de 3 minutos para

o uso da fala, sob cordata avaliação e condução da coordenadora do curso de bacharelado em medicina veterinária do

IFPB/Sousa. 6. Passa-se à discussão da Ordem do Dia (vide pauta acima) e as anotações de estilo pelo(a) responsável que ora

redige esta Ata. 

4. DISCUSSÃO DA PAUTA, DECISÕES TOMADAS E RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES

PRESENTES/AUSENTES:

Ao vigésimo oitavo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 14:00hs, reuniram-se por videoconferência, pelo aplicativo

do “Google Meet”, a coordenação do curso de bacharelado em Medicina Veterinária do IFPB com os membros do

colegiado do referido curso. Estiveram presentes a coordenadora do Curso de Medicina Veterinária, Professora Sheila Nogueira

Ribeiro Knupp, os professores membros do colegiado do referido curso: Ana Lucélia de Araújo, Lisanka Angelo Maia, Marcelo

Helder Medeiros Santana, Patricy de Andrade Salles e Roseane de Araújo Portela. Além da representante dos discentes no

colegiado do curso de bacharelado em medicina veterinária do IFPB, Carla Raynne Andrade Ferreira. Também estava presente a

diretora de educação superior do campus Sousa/IFPB, como convidada, tendo em visto o período de férias da técnica em

assuntos educacionais mebro do colegiado, a sra. Joselma Mendes de Sousa Carneiro. Com relação às pautas propostas, foi

consensuada a deliberação que se segue:

    Iniciou-se a reunião com uma explanação da coordenadora do curso de bacharelado em medicina veterinária (CCSBMV-SS)

sobre os processos de número 23000.000098.2021-33 que tratava sobre pedido de reabertura de matrícula para permanência



no curso de medicina veterinária, sendo o interessado o discente Francisco Lucas Vieira de Carvalho. O processo havia sido

encaminhado aos membros do colegiado via e-mail com uma antecedência de sete dias para a reunião para que todos pudessem

avaliar o mesmo e considerar as possibilidades para serem colocadas em reunião.

    A professora Sheila iniciou então o compartilhamento de tela para todos os presentes na reunião onde apresentou todos os

documentos anexados ao processo do aluno Francisco Lucas Vieira de Carvalho, sendo apenas apresentado um documento

digitalizado pelo discente informando que o motivo de sua solicitação era em decorrência de sua impossibilidade de

acompanhamento das aulas não presenciais por ter investido na sua campanha quando candidato a vereador na cidade de

Nazarezinho e ter tido seu smartphone quebrado no decorrer da disciplina na qual estava matriculado. No entanto, o aluno não

anexou nenhum comprovante dos fatos descritos pelo mesmo.

   A representante discente, Carla Rayanne, relatou que em uma conversa com o discente Francisco Lucas o mesmo informou que

o maior motivo mesmo para que não tenha conseguido acompanhar as aulas e atividades da disciplina na qual estava matriculado

foi uma crise de ansiedade que desenvolveu durante sua campanha política. Destacou que o mesmo foi o vereador mais votado

em sua cidade e que foi eleito, no entanto, devido a esta ansiedade teve dificuldade em focar em outras atividades que não as da

campanha política. A mesma ainda informou que o discente interessado relatou que não está mais com essa dificuldade para

acompanhamento das aulas não presenciais e já superou a crise de ansiedade e portanto conseguiria ter continuidade do curso.

    O professor Marcelo destacou que os processos que os alunos estão "entrando" para avaliação no colegiado são muito frágeis

e sem embasamento documental para que possam ser avaliados de forma mais adequada e embasados. Salientou que o aluno

deveria ter entrado com afastamento devido ao processo eleitoral ao qual iria concorrer, além disso, deveria apresentar atestados

comprovando a ansiedade descrita, pois poderia ficar afastado por motivo médico, à critério do médico que o avaliou.

    A coordenadora do curso acessou o histórico do discente Francisco Lucas Vieira de Carvalho e compartilhou com os

presentes, sendo constatado que o aluno havia sido reprovado na disciplina de Bioquímica (duas vezes por nota e uma por falta) e

Anatomia dos Animais Domésticos II (duas vezes por nota e uma por falta) três vezes consecutivas, sendo que no semestre

2019.2 estava matriculado apenas nas disciplinas descritas e no semestre 2020.1 estava matriculado apenas na disciplina de

Leitura e Produção Textual, sendo reprovado em todas as disciplinas do semestre 2019.2 e 2020.1, ou seja, se enquadrando no

impedimento da sua matrícula devido à reprovação total de dois semestres consecutivos. No regimento didático do ensino

superior do IFPB (art. 12) consta a informação de que, caso o aluno tenha reprovação total por dois períodos letivos

consecutivos, sua matrícula no curso é cancelada.

    A professora Roseane sugeriu que o discente entrasse no edital de reingressos no IFPB e que fosse sugerido ao mesmo no

despacho do processo encaminhado ao colegiado, pois com a falta de documentos anexados ao processo para embasarem a

solicitação do discente, o colegiado não tem possibilidade de nem ao menos considerar alguma outra possibilidade para o

discente. Deixando claro que para a mesma o processo deverá ser indeferido. 

    A sra. Francisca Bivânia destacou que a mesma orientou por diversos momentos o aluno durante os semestres anteriores,

salientou que o mesmo estava ciente de que não poderia reprovar por dois períodos consecutivos em todas as disciplinas do

semestre, pois caso isto ocorresse sua matrícula seria automaticamente cancelada. Inclusive orientou que o aluno realizasse a

matrícula apenas em uma disciplina cujo conteúdo era menos denso e que o possibilitaria cursar sem maiores dificuldades. No

entanto, ainda assim o aluno reprovou na disciplina e se enquadrou no art. 12 do regimento didático do curso superior do IFPB.

Concordou que, caso o aluno tenha interesse mesmo em se manter no curso, deverá no semestre 2021.1 se inscrever no edital de

reingressos e se comprometeu em avisar ao discente assim que o edital for "lançado".

    A coordenadora do curso concordou com o posicionamento da professora Roseane, colocando para a votação pelos demais

membros presentes na reunião. Todos os presentes votaram pelo INDEFERIMENTO do processo. Com exceção da

representante discente que se ABSTEVE na votação.

    Iniciou-se então a segunda pauta da reunião, sendo esclarecido pela coordenadora do curso que os docentes Ana Lucélia,

Lisanka e Vinícius deveriam ser substituídos no colegiado do curso em decorrência de já terem cumprindo o tempo máximo de

permanência como membro titular do colegiado de três anos, assim como a sra. Joselma também já havia cumprido esse tempo e



a representante discente também cumpriu com o tempo máximo de dois anos. Sendo assim, como para representante discente

não teve outra candidatura além da do aluno Jivago Meira Gomes, o mesmo foi aceito por todos os presentes para compor o

colegiado do curso de medicina veterinária do IFPB como representante discente titular.

    Quanto à representação no colegiado por uma técnica em assuntos educacionais ou pedagoga, a sra. Francisca Bivânia

também foi a única que se disponibilizou a ocupar tal vaga, apesar de terem sido consideradas as candidaturas da pedagoga Ana

Paula de Andrade Rocha Arnaud e da técnica em assuntos educacionais do campus Sousa/IFPB, sra. Eliene Nunes Ferreira.

Todos os presentes votaram a favor da sra. Francisca Bivânia para a composição do colegiado do curso de bacharelado em

medicina veterinária do IFPB.

    Em relação às três vagas de professores do curso de medicina veterinária para composição do colegiado do referido curso

como membros titulares, houveram quatro professores que se candidataram, sendo eles: Amélia Lizziane Leite Duarte, Ana Luísa

Alves Marques Probo, Daniel Cézar da Silva e Francisco Léo Nascimento de Aguiar. Após colocado em votação, os seguintes

professores foram eleitos: Amélia Lizziane Leite Duarte, Ana Luísa Alves Marques Probo e Daniel Cézar da Silva.

    Foi-se levantado um questionamento pelo professor Marcelo de que a votação para membros do colegiado deveria ocorrer

entre todos os professores lotados na coordenação do curso e não apenas entre os membros do colegiado. Isto embasado no

regulamento didático do ensino superior do IFPB, onde consta a informação de que a eleição deve ocorrer "entre os pares". Esta

interpretação do texto também foi concordada pela representante discente no colegiado. No entanto, a professora Sheila e a

professora Ana Lucélia destacaram ter o entendimento de que "os pares" se referia aos membros do próprio colegiado, além

disso, destacaram que desde o ingresso das mesmas no IFPB as eleições para os membros do colegiado têm seguido este

entendimento. O professor Marcelo atestou o fato de que, realmente ele mesmo foi eleito desta forma, assim como os demais, no

entanto solicitou que fosse solicitado maiores esclarecimentos a instâncias superiores, como o CEPE, para que se tenha um

entendimento único dentro da instituição e não distinto em cada curso.

    Iniciou-se então a abordagem da terceira pauta da reunião, que se tratava sobre a solicitação de quebra de pré-requisito da

disciplina de "Histologia Veterinária", ministrada pela professora Roseane. Esta disciplina estava atualmente com apenas quatro

alunos matriculados, pois os demais que teriam interesse em se matricular na mesma não conseguiram cursar a disciplina de

"Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos II" no semestre 2020.1 em decorrência da não oferta desta disciplina na forma

não presencial, por ser uma disciplina com mais de 50% de seu conteúdo prático. Portanto, a própria professora que ministra a

disciplina solicitou a quebra de pré-requisitos para esses alunos.

    A professora Roseane destacou que sua solicitação ocorreu apenas para os alunos que foram de alguma forma prejudicados

devido a não oferta da disciplina de Anatomia no semestre 2020.1, no entanto, que outros alunos solicitaram também que a

matrícula dos mesmos fosse aceita com a quebra de pré-requisitos, pois desta forma conseguiriam "adiantar" mais o curso que já

estava com baixa oferta de disciplinas devido à modalidade não presencial. A representante discente então apresentou esta

demanda dos alunos ingressantes em 2018.1 e 2019.1 ao colegiado do curso, sendo em seguida relatado pela própria professora

da disciplina que esses alunos conseguiriam sim absorver todo o conteúdo da disciplina e ter o aprendizado adequado na mesma,

apesar da quebra de pré-requisito. Considerando todos os fatos apresentados, foi aprovada, de forma unânime, pelos membros

do colegiado a quebra do pré-requisito na disciplina de "Histologia Veterinária" e matrícula dos alunos interessados na mesma

(2018.1, 2019.1 e 2020.1).

     O professor Marcelo, que atualmente ministra a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), questionou se os

alunos poderiam defender o TCC no curso de medicina veterinária com apenas uma "Revisão de Literatura" sobre um tema

decidido entre eles e o orientador. Isto foi levado em reunião colegiada devido a terem documentos conflitantes em relação ao

aceite ou não desta modalidade para a defesa do TCC. O professor Marcelo destacou que pelo PPC do curso de bacharelado

em medicina veterinária do IFPB esses alunos não poderiam defender o TCC com uma revisão de literatura, no entanto, no

regulamento didático do ensino superior há previsão de que o TCC possa ocorrer com esta modalidade. Portanto, estando

ambos documentos conflitantes sobre tal assunto.

    A professora Ana Lucélia destacou que em reuniões anteriores já havia sido levantada esta discussão q que chegou-se à

conclusão de que não seriam aceitas "Revisões de Literatura" como modalidade de TCC. Inclusive salientou que o documento



elaborado sobre as orientações quanto à defesa do TCC no curso de medicina veterinária do IFPB havia sido feito pela própria

professora, juntamente com a professora Roseane e o professor Daniel Cézar da Silva. Além disso, posteriormente a diretora de

desenvolvimento do ensino do campus Sousa/IFPB, sra. Joselma Mendes, também já havia esclarecido que deveria ser seguida

essa normativa dentro do curso de medicina veterinária, o que estivesse estipulado no PPC do curso.

    A professora Sheila destacou ainda que a revisão de literatura não é algo simples de ser realizado, que os discentes têm uma

noção errônea de que será mais facilitado o trabalho caso o mesmo seja optado pela revisão. O professor Marcelo e a

professora Lisanka concordaram com tal colocação e ainda destacaram que em revistas científicas de maior conceituação, apenas

autores que já tem um maior reconhecimento de sua atuação na área e sobre determinado assunto, que são convidados a

realizarem revisões de literatura, exatamente por ser algo complexo e que se tem que ter um conhecimento aprofundado e prévio

sobre o assunto para que seja adequadamente abordada.

    O professor Marcelo destacou que duas alunas apresentaram essa demanda pela utilização de "Revisão de Literatura" como

forma de TCC, sendo que uma delas é orientada da professora Ana Lucélia e a outra é orientada da professora Sheila, ambas

orientadoras se comprometeram a conversar com suas orientadas e definir outra forma de defesa de TCC com ambas e para não

gerar possíveis conflitos em decorrência da impossibilidade desta modalidade na regulamentação do TCC no curso de medicina

veterinária. No entanto, o professor Marcelo solicitou que, mesmo com a mudança na modalidade de defesa dessas discentes, o

CEPE fosse consultado quanto a esta possibilidade ou não de modalidade de defesa de TCC no curso de medicina veterinária,

para que, caso futuramente outro aluno quisesse optar por esta modalidade, se tivesse uma resposta mais respaldada.

    A representante discente defendeu a proposta de utilização da modalidade "Revisão de Literatura" como forma de TCC no

curso de medicina veterinária, destacou que, conforme relatado por outros professores, o grau de dificuldade para a execução de

tal modalidade era tão grande quanto a escrita de um projeto de pesquisa ou um relato de caso, sendo assim, quem optasse por

tal modalidade não estaria em demérito nenhum em relação aos demais alunos. Além, disso salientou que o regulamento didático

do ensino superior do IFPB era um documento que estava "acima" do PPC do curso e que portanto deveria sim ser aceita tal

modalidade como forma de TCC. Solicitou também a consulta ao CEPE, apesar de não ver nenhum impedimento para tal

modalidade ao seu entendimento.

    A coordenadora se comprometeu de encaminhar um ofício direcionado ao CEPE com a consulta sobre as eleições de

membros do colegiado dos cursos, se devem ser realizadas pelos próprios membros do colegiado ou por todos os professores.

Além disso de consultar o CEPE sobre a possibilidade de utilização da modalidade de "Revisão de Literatura" como forma de

defesa de TCC no curso de medicina veterinária do IFPB. Também irá solicitar nova portaria para composição do colegiado do

curso, seguindo a votação realizada nesta reunião.

    Não havendo nada mais a tratar neste momento a reunião deu-se por encerrada.

5. REGISTRO DE PUBLICIDADE DA PRESENTE ATA:

A presente ata circulará em meio eletrônico para os interessados e será considerada aprovada, caso não haja manifestação dos

mesmos, após 24h do registro de publicidade. As eventuais alterações no documento serão recebidas no e-mail da coordenação

do curso de bacharelado em medicina veterinária do IFPB/Sousa “ad hoc”, respeitosamente, somente dentro do prazo acima.
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