


Também esteve presente a representante em assuntos educacionais, sra. Francisca Bivania de Araujo Lins .

A reunião iniciou-se com a apresentação das pautas feita por professora Sheila que enfatizou a existencia de

uma normativa emitida pela reitoria que autoriza a quebra de pre-requisito e que nesta mesma normativa há a

necessidade de deliberação pelo colegiado.  Professora Patricy disse que na disciplina de fisiopatologia também

há uma necessidade de quebra de pre-requisito e que avaliou que os alunos já haviam cursado a parte teorica das

disciplinas necessárias e portanto não vê problema em ofertá-la para estes alunos. Porém estava aguradando a

opnião do colegiado para suas futuras colocações.

Professora Sheila prosseguiu com a segunda pauta da reunião, afirmando que a avaliação da quebra de pre-

requisito da disciplina de fisiologia, solicitada pelo professor Francisco Leo, envolvia as disciplinas de bioquimica

e histologia, então sugeriu, pelo fato da disciplina de bioquimica ter sido suspensa no periodo 2020.1, que fosse

aceita a quebra de pre-requisitos para que estes alunos pudessem cursar de forma concomitante. Abriu então a

palavra para os demais membros e professor Daniel se pronunciou, afirmando que o tema é muito sensível e que

conversou com alguns professores de outras instituições que também estão passando por esse processo de quebras

de pre-requisito. Afirmou que o grande porblema relatado por estas pessoas a ele foi a não avaliação pontual dos

alunos e a quebra de pre-requisitos de disciplinas básicas do curso. Sugeriu então que a primeira cautela seria

atenção às disciplinas profissionalizantes que viriam a seguir, afirmou tambem que há uma preocupação e uma

duvida com relação aos alunos que reprovaram na disicplina de histologia. Ressaltou ainda que o processo foi

aberto pelo professor Francisco Leo porque os alunos não estavam conseguindo o fazer, mas a demanda deve vir

do discente e não do professor.

Professora Liziane pediu a palavra e salientou que é interessante avaliar caso acaso, mantendo a sensibilidade

por conta da pandemia, mas que isso não seja uma forma de acelerar o curso, afinal o curso de veterinária deve

ser feito em cinco anos. Deu como exemplo a sua disciplina do nono periodo na qual alunos do primeiro período

estão matriculados. Tudo deve ser pontuado e se o fluxo está correndo, ate que ponto é necessário a quebra de um

pré-requisito. Avaliar se aquele aluno em específico está sendo limitado no seu fluxo de curso. Bivania esclareceu

que nesse caso de aluno do primeiro na disicplina da professora Liziane diz respeito a uma aluna que já vem de

outro curso e que vai pedir aporveitamento de disciplinas, porém os demais foram assim mesmo. Relatou ainda

que por ser leiga na estrutura do curso, o que ela leva em consideração é a opnião do professor da disciplina e

como o professor Francisco Leo diz que não haverá prejuizo na quebra do pré-requisito, então ela se pauta por

isso. Professora Ana Luisa afirma que não vê com bons olhos essa quebra de disicplina porque algumas são a base

do curso e preocupa-se com a forma de avaliação pontual, de como poderiam justificar o que pode pra um e não

para o outro. Professora Sheila justificou que bioquímica começou sendo ofertada e depois foi cancelada, os

alunos foram impedidos de cursar a disciplina, mas histologia, eles puderam cursar, se não cursaram é porque

reprovaram ou não o fizeram por opção mesmo. Afirma ainda que concorda com professor Daniel com relação a

aceitar a quebra de pré-requisito para bioquimica diante do que foi imposto aos alunos ( suspensão da disciplina),

mas não concorda com a quebra para histologia, pois esta foi ofertada. Aceitaria portanto a quebra para

bioquimica – ja que esta sendo ofertada agora- e também pela opnião do professor da disciplina de fisiologia que

avalia que não ha prejuizo aos alunos.

Professora Patricy sugere que seja discutida cada disciplina individualmente sobre as quebras de pré-requisitos,

inclusive afirma que doze alunos solicitarão a quebra em sua disicplina de fisiopatologia da reprodução ainda

neste período. Ela afirma estar com uma circusntância em relação ao antigo PPC com relação à disciplina

Biotecnologia da Reprodução (a qual ela acrescentou Fisiopatologia da Repordução como pré-requisito no novo

PPC) e como não há pré-requisitos, ela afirma ter 50 alunos matriculados e acha que eles não tem a habilidade

necessária para cursá-la. Ela avalia como erros que foram sendo vistos ao longo dos anos e precisa ser feito uma

avaliação minuciosa para que isso não se repita. Deu como exemplo o semestre passado, que mesmo sem haver

quebra de pre-requisito de nenhuma disciplina, haviam alunos matriculados em onze disciplinas. A opnião dela é

que pré-requisito deve ser quebrado em casos extremos que estejam impedindo o fluxo contínuo do curso, e



corrobora com professora Liziane que é um curso de cinco anos e não deve ser antecipado pelos alunos.

Professor Daniel conferiu os alunos que solicitaram a quebra de pre requisito de forma individual. Fez a relação

dos alunos repetentes e dos alunos que não pagaram a disciplina bioquímica porque ela foi suspensa. Identificou

ainda os alunos que estão sendo retidos porque não cursaram histologia e/ou reprovaram. Bivania pontuou as

particularidades de alguns alunos. Professor Marcelo relatou um experiência que teve no IFAC na qual o

colegiado decidiu quebrar pré-requisito pela deficiência da instituição em ofertar a disciplina. Ressaltou que no

caso de fisiologia veterinária, se quebrar o pré-requisito abre um precedente.

Depois de sanada algumas duvidas e após a avaliação pontual de cada aluno deliberou-se por autorizar a

quebra de pré requisito para a disciplina de Bioquímica Aplicada à Medicina Veterinária, que deverá ser cursada

de forma concomitante a disciplina de Fisiologia Veterinária no período 2021.1,  e a não quebra para Histologia

Veterinária. De maneira que para a aluna Maria Eduarda de Souza Araújo não foi possível a quebra de disciplina

porque a partir do levantamento do colegiado, a disciplina Histologia Veterinária foi ofertada semestre 2020.2, e

por motivos outros a aluna não cursou. Já os alunos Igor Formiga Nóbrega e Cynthia Moreira de Albuquerque

(que também estavam na listagem de alunos solicitantes da quebra de pré-requisitos), não apresentaram

impedimento para cursar a disciplina Fisiologia Veterinária, fato constatado pela avaliação da condição

individual de cada discente pelo Colegiado do Curso de Medicina Veterinária..

Especificamente em relação à disiciplina de Fisiologia Veterinária, para os alunos de matricula no periodo

2020.1, ou os tres alunos que foram reprovados, mas que não conseguiram cursar a disciplina no semestre 2020.1,

e por isso eles podem cursar com a quebra,foi aprovada a quebra de pré-requisitos da disciplina de Bioquímica

Aplicada à medicina veterinária para cursarem concomitantemente com a disciplina de Fisiologia Veterinária no

semestre 2021.1.  Toda essa decisão é em face do contexto pandêmico atual. A seguinte proposta foi posta em

votação: O aluno tem que estar cursando Bioquímica Aplicada à Medicina Veterinária no semestre 2021.1, e ter

aprovação em Histologia Veterinária, sendo aprovado por unanimidade.

A terceira pauta foi colocada e ressaltou-se que semelhante ao discutido na segundaa pauta, que as decisões

precisam ser padronizadas e as solicitações devem ser analisadas de forma individualizada. De forma conclusiva

resolveu-se que todos os pedidos serão avaliados caso a caso levando em considreação todas as questões relativas

ao impedimento da conclusão ou oferta de algumas disicplinas, ademais se deve considerar as situações diversas e

especificas que deverão ser avaliadas quando as demandas surgirem.

A quarta pauta foi a respeito do afsatamento da professora Roseane de Araújo Portela que está de licença para

acompanhar o cônjuge por motivo de saúde por 30 dias, além disso, já foi aprovado seu afastamento para cursar

doutorado em edital específico do IFPB e ela so pode se afastar quando houver uma aprovação pelo colegiado

para convocar o professor substituto. Professora Sheila lembrou que o concurso para substituto encerrado no ano

de 2020 ainda está vigente e então era necessário que o colegiado aprovasse a convocação do segundo colocado

deste concurso para maior celeridade no processo de afastamento para doutorado da professora Roseane de

Araújo Portela. Professor Marcelo ressaltou que esse trâmite do pedido para o substituto é muito demorado e

portanto necessita que a solicitação pelo colegiado já pode ser feita uma vez que ela já está aprovada no

doutorado e há a motivação legal. Por unanimidade foi aprovado a convocatória do professor substituto para

professora Roseane de Araújo Portela.

 Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião.
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