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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 1 

GRADUAÇÃO E EXTENSÃO DA FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada em vinte e 2 

nove de abril dois mil e quinze, iniciada às nove horas e quarenta e cinco minutos na 3 

Sala de Reunião da UED, com a presença dos professores: Araken dos Santos 4 

Werneck Rodrigues, Vice-Diretor e Presidente da Mesa, Rodrigo Haddad, Vivian da 5 

Silva Santos, Patrícia Maria Fonseca Escalda, Mariana Sodário, Marina Morato Stival, 6 

Luciano Ramos de Lima, Paula Giovana Furlan, Ana Cristina de Jesus Alves, João 7 

Paulo Chieregato Matheus, Wagner Rodrigues Martins, Aveliny Mantovan Lima Gregio, 8 

Melissa Nara de Carvalho Picinato Pirola, Diêgo Madureira de Oliveira, Graziella 9 

Anselmo Joanitti, Maria Hosana Conceição, Fernanda Cardoso da Silva e Bruno de 10 

Araújo Rodrigues. Foram justificadas as ausências dos professores Letícia Correa 11 

Celeste, Isabela Monteiro de Castro e Edgar Guimarães Bione. O Presidente iniciou a 12 

reunião com a leitura da pauta que foi aprovada pelos membros do Conselho. 13 

Informes: O Prof. Araken informou que 1) Foi elaborado pela secretaria de graduação 14 

um relatório com as principais ocorrências nos processos de estágios obrigatórios e 15 

haverá uma reunião para alinhamento das informações, visando minimizar essas 16 

ocorrências para o próximo semestre. 2) A Profª Patrícia Escalda informou que os 17 

cursos de Saúde Coletiva estão discutindo suas diretrizes com os membros que 18 

compõem um fórum permanente dentro da ABRASCO que é composto por 19 

representação docente e discente. A importância dessas discussões é a de  possibilitar 20 

a construção coletiva de um documento que será encaminhado ao MEC, uma vez que 21 

os cursos de Saúde Coletiva são novos. Já ocorreram duas reuniões e uma terceira 22 

ocorrerá antes da versão final do documento e pede apoio do Colegiado com 23 

contribuições que ajudem a operacionalizar essas discussões. 3) O Prof. Diego 24 

Madureira informou que a lista de ofertas será feita como no semestre passado e que 25 

os problemas eventuais deverão ser informados até a próxima quarta-feira. O prazo 26 

para encaminhar a lista de ofertas é 02/06/2015. Sugeriu que para facilitar o ajuste que 27 

os estudantes sob condição sejam atendidos no primeiro dia prioritariamente, o que vai 28 

facilitar o processo nos outros dias de ajustes. O Prof. Araken informou que as grades 29 

serão montadas de acordo com as condições da FCE e relatou o caso de alteração de 30 

salas em razão da solicitação de uma estudante com problemas de mobilidade, que 31 

reprovou em disciplinas, o que alterou todo o cronograma de alocação de salas já 32 

elaborado. Informou ainda que o PNE/UnB detectou que a FCE já atende aos padrões 33 

com rampas e outros facilitadores aos portadores de necessidades especiais. A 34 

Psicóloga Fernanda informou que as dificuldades apresentadas pela estudante em 35 

questão são mais em relação ao medo de altura e à resistência em assistir aulas nos 36 

andares superiores do que propriamente a dificuldade de mobilidade. A professora 37 

Mariana Sodário informou que trocou de sala nos semestres anteriores por solicitação 38 

e que pode realizar essas trocas novamente caso seja necessário. Pauta: Item 1 39 

Aprovação da ata da 27ª Reunião Ordinária realizada em 08/04/2015. Deliberação: 40 

Aprovada com 2 abstenções. Item 2 Projeto Político Pedagógico do curso de 41 

Fonoaudiologia. Deliberação: Retirado de pauta a pedido da Coordenação do curso. 42 

Item 3 Exigências para estágio extracurricular dos estudantes da UnB (Prof. João 43 

Paulo C. Matheus). Deliberação: A UnB recebeu uma advertência do TRT quanto às 44 

exigências que estão sendo feitas para a realização de estágio extracurricular pelos 45 

estudantes. O Crefito tem colocado recomendações, mas prevalece o que está na Lei 46 

de estágio. A Profª Marina Morato demonstrou preocupação quanto às atividades que 47 

os estudantes de Enfermagem possam realizar sem que tenham ainda uma base de 48 

conhecimentos adequada. Item 4 Resultado do levantamento de disciplinas optativas 49 

por curso da FCE feito por Comissão (relator Diêgo Madureira). Deliberação: Os 50 

resultados foram consolidados em um documento apresentado e discutido pelos 51 
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membros do Conselho e os passos seguintes são os ajustes necessários e a definição 52 

de prazos.  5 Homologação da Proposta de Ação de Extensão - Projeto de Implantação 53 

da Sistematização da Assistência de Enfermagem no HRC, edital Fluex – Curso de 54 

Enfermagem. Deliberação: Homologado com 1 abstenção. Item 6 Solicitação de 55 

Recurso de Revisão de Menção final referente à disciplina TCC 1 do estudante Wabner 56 

de Souza Prado (relator Joao Paulo C. Matheus). Deliberação: Após ampla discussão 57 

acerca da inclusão das comprovações das notas do estudante o Colegiado deliberou 58 

pelo retorno do processo ao Colegiado do curso de Saúde Coletiva para providências e 59 

em seguida voltará ao parecerista para emissão de parecer conclusivo. Item 7 60 

Solicitação de Recurso de Revisão de Menção final referente à disciplina Estágio 61 

Curricular Supervisionado do estudante Webner de Souza Prado (relator Joao Paulo C. 62 

Matheus). Deliberação: Aprovado por unanimidade. Item 8 Homologação da Proposta 63 

de Ação de Extensão nº54468 do projeto é “GESCardioNut – Grupo de Estudo em 64 

Saúde Cardiovascular e Nutricional”, da Profª Kelb Bousquet Santos. Deliberação: 65 

Homologado com 3 abstenções. Item 9 Proposta de alteração das cargas horárias dos 66 

estágios supervisionados obrigatórios do curso de Farmácia. Deliberação: 67 

Homologado com aprovação unanime. Nada mais havendo a tratar, às doze horas e 68 

dez minutos, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Márcia Amaral, 69 

lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo 70 

Presidente da mesa. 71 
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