


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

documentos anexados ao processo da aluna Ana Paula Furtado Pinehiro de Sousa. Percebeu-se que o parecer do DES-RE está

em conformidade com o entendimento do colegiado em relação ao primeiro processo encaminhado ao colegiado (processo

número 23000.002433.2020-57). 

    A professora Roseane questionou se algum desses quatro atestados anexados ao processo do CEPE-RE correspondiam a

doenças de fundo emocional, psicológico ou de deficiência intelectual, ou se eram relacionados a longos períodos de afastamento

das atividades de ensino. A coordenadora apresentou a documentação anexada ao processo e demonstrou-se que os atestados,

no total, contabilizavam apenas 46 dias de afastamento das atividades no IFPB.

    O professor Daniel relatou que casos de jubilamento/desligamento de discentes é sempre muito complicado, no entanto, que

deveria se considerar vários fatores para tal. Na resolução que trata sobre o desligamento dos discentes, que é a resolução 217,

de 10 de outubro de 2014, há um norteamento sobre o que deve ser considerado nesses pedidos. Salientou que os discentes

recebem, quando cumprem o prazo máximo de permanência no curso, uma notificação informando tal situação e que eles terão

que concorrer ao edital de jubilamento, no entanto, para se concorrer a este edital o discente deve entregar toda a documentação

que comprove os fatos que levaram o discente a estender o prazo de sua conclusão de curso, incluindo o histórico escolar, com

períodos de afastamento por motivo de saúde deferidos pela coordenação do curso, períodos de trancamento de curso, dentre

outros comprovantes válidos para tal. No entanto, a discente Ana Paula não apresentou esses documentos no primeiro processo

encaminhado no edital de jubilamento ao colegiado do curso e somente apresentou outros poucos, que não haviam sido

reconhecidos pelo colegiado do curso na época do atestado, no processo encaminhado ao CEPE-RE.

    O professor Daniel destacou que o despacho realizado pela coordenação do curso de medicina veterinária ao CEPE-RE havia

sido convalidado pelas outras instâncias e que por este motivo, considerava que o processo havia retornado agora ao colegiado

do curso para o parecer final e reafirmação do indeferimento do pedido da discente. Salientou ainda que percebeu-se falhas de

inteiro teor no processo encaminhado pela discente ao CEPE-RE, a mesma não seguiu o rito do recurso e não seguiu a

estruturação processual. A aluna deveria ter inserido todos os documentos comprobatórios e todos os históricos de atestados e

justificativas de falta protocolados à coordenação do curso de medicina veterinária, na época do ocorrido, por motivo de saúde

durante todo seu curso. Relatou ainda que os documentos anexados ao processo encaminhado ao CEPE-RE não eram válidos

isoladamente, tendo em vista que os atestados médicos somente são considerados válidos se inseridos dentro de 48horas após a

finalização dos mesmos e aceitos pela coordenação do curso, de acordo com o regulamento didático do ensino superior do

IFPB.

   O representante discente no colegiado relatou que entendia o posicionamento até então apresentado diante da documentação

anexada ao processo pela aluna Ana Paula e das falhas que a mesma apresentou nesse rito processual, mas que deveria ser

considerado também que a aluna era muito ativa no curso e participativa e que conseguiu superar uma fase muito difícil de sua

vida particular/pessoal. Portanto considerava que esse recurso deveria ser aceito pelo colegiado pelo menos até a abertura do

edital de reingresso do IFPB para que a mesma não "perdesse" as disciplinas que a mesma está atualmente cursando.

    A professora Sheila destacou que mesmo se o pedido dela for mantido como indeferido pelo colegiado do curso, a aluna

poderá tentar o reingresso pelo edital que será aberto, aproveitando desta forma as disciplinas cursadas anteriormente. Com isto

a mesma não apresentará grandes prejuízos no seu desempenho no curso. Destacou ainda que o deferimento de um processo mal

estruturado, com pouquíssimo embasamento, não era justificável pelo fato da aluna ser ou não "engajada" ou "ativa" no curso.

    Após todas as considerações dos presentes na reunião, seguiu-se para a votação sobre o deferimento ou indeferimento do

processo 23000.002433.2020-57. Os professores Daniel, Davi, Marcelo, Patricy, Roseane e Sheila votaram pelo

INDEFERIMENTO. As professoras Amélia Lizziane e Ana Luísa se ABSTIVERAM, assim como a sra. Francisca Bivânia. O

representante discente votou pelo DEFERIMENTO. Com isto, o processo foi encaminhado para o INDEFERIMENTO pela

maioria dos presentes nesta reunião do colegiado do curso de bacharelado em medicina veterinária do IFPB.

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