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ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO E 1 

EXTENSÃO DA FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada em vinte e nove de julho de 2 

dois mil e quinze, iniciada às nove horas e trinta e cinco minutos na Sala de Reunião da 3 

UED, com a presença dos professores: Araken dos Santos Werneck Rodrigues, Vice-4 

Diretor e Presidente da Mesa, Camila Areda, Elton Clementino, Patrícia Maria Fonseca 5 

Escalda, Marina Morato Stival, Luciano Ramos de Lima, Flávia Mazitelli, João Paulo 6 

Chieregato Matheus, Aveliny Mantovan Lima Gregio, Isabella Monteiro de Castro Silva, 7 

Melissa Nara de Carvalho Picinato Pirola, Diêgo Madureira de Oliveira, Maria Hosana 8 

Conceição. Foram justificadas as ausências dos professores Letícia Correa Celeste, 9 

Rodrigo Haddad, Mariana Sodário, Paula Giovana Furlan, Ana Cristina de Jesus Alves, 10 

Edgar Guimarães Bione, Graziella Anselmo Joanitti e Aline Toledo. O Presidente iniciou 11 

a reunião com a leitura da pauta que foi aprovada pelos membros do Conselho. 12 

Informes: O professor Araken solicitou aos membros do Colegiado se teriam informes 13 

para relatar: 1) O professor Diego informa que: solicitou o retorno dos NDE dos cursos 14 

quanto a resposta do processo de disciplina optativa; solicitou ao SAA a lista de alunos 15 

com possíveis desligamentos, mas devido à ausência de funcionários no setor não foi 16 

possível retirar a relação de todos os cursos, essa informação é necessária para o 17 

ajuste de matrículas; ainda com a palavra relata um problema com uma aluna do curso 18 

de fisioterapia referente ao seu desligamento, por inconsistências de informações do 19 

SAA quanto aos processos de desligamento, solicita orientações do colegiado e vai 20 

levar ao CEG esses questionamentos e dúvidas para não prejudicar mais os 21 

estudantes. A professora Diana orienta que a aluna entre com recurso contra o 22 

desligamento pelo colegiado do curso. 2) A professora Patrícia Escalda solicita a 23 

decisão sobre a distribuição das salas. 3) A professora Diana informa sobre as 24 

questões do vestibular, ingresso dos alunos e o ranqueamento de demanda candidato 25 

x vaga. Relatou que os cursos de Saúde Coletiva, Terapia Ocupacional e Farmácia não 26 

preencheram todas as vagas, das 296 vagas ofertadas no Campus apenas foram 27 

preenchidas 199 – 55% da ocupação total das vagas (Farmácia: de 50 ofertadas 27 28 

preenchidas, Saúde Coletiva: 60 ofertadas 19 preenchidas; Terapia Ocupacional 50 29 

ofertadas 17 preenchidas), a situação torna-se preocupante e trará pontos negativos 30 

como: impacto na lista de oferta e projeção de oferta reflete nas áreas básicas no 31 

âmbito do curso, redução de créditos de professores, distribuição de vagas de 32 

professores nos cursos, mobilidade interna, evasão de estudantes e redução de 33 

recursos financeiros. Os colegiados dos cursos deverão discutir alternativas e 34 

estratégias para buscar a recuperação desse fenômeno, estudar possíveis 35 

remanejamentos internos entre os cursos; informa ainda que alguns reagentes serão 36 

comprados em caráter emergencial para não impedir o funcionamento do semestre e 37 

que a situação do valor da Matriz da unidade e da Universidade não mudou, o valor 38 

orçamentário da matriz de 2015 da unidade é de R$ 307.227,23, PDI R$ 138.300,00 e 39 

R$ 56.500,00 de atividades específicas, todos esses recursos orçamentários estão 40 

sendo gasto com compras eventuais e não está se gastando nada com investimento e 41 

está negociando alguns casos. Informou que o gabinete do reitor entrou em contato 42 

com a Direção informando que o professor Ivan e a professora Sônia Báo visitarão a 43 

faculdade dia 30/07 às 10:00hs para conversar a respeito de vagas remanescentes e 44 

que o convite para participar da reunião estaria aberto a todos. 4) O professor Araken 45 

informa que foi realizada a inspeção nos prédios da FCE, foi feito um levantamento dos 46 

equipamentos de audiovisual das salas, houve algumas trocas, recuperação e reparos 47 

em alguns aparelhos de data show. Alguns quadros foram recuperados e a Prefeitura 48 

enviará um novo quadro, solicitou um maior cuidado dos professores na utilização dos 49 

quadros. 5) A professora Patrícia informa sobre algumas reclamações que já tinha 50 

realizado referente ao funcionamento dos laboratórios de informática, o professor 51 

Araken vai verificar essa situação. 6) A professora Flávia Mazitelli questiona sobre o 52 
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funcionamento da secretaria de graduação no período das matrículas, a professora 53 

Diana esclarece que com o retorno de alguns servidores da greve os mesmos darão o 54 

suporte no atendimento com o apoio dos estagiários da secretaria de graduação e dos 55 

representantes dos centros acadêmicos. Pauta: Item 01 Seminários Integrativos 56 

02/2015. Deliberação: O professor Araken assumirá a coordenação do Seminário, 57 

reforça que houve a procura de estudantes para relatar que alguns professores 58 

estavam realizando atividades nos dias de seminários previamente marcado no 59 

semestre anterior, sugere aos professores que não marquem nenhuma atividade para 60 

os dias de Seminário Integrativo. Define os dias 03 e 04/12/2015. O professor João 61 

Paulo solicita orientações se o professor tem autonomia para dispensar o aluno que 62 

não está fazendo Seminários Integrativos. A professora Patricia solicita maior empenho 63 

de toda a comunidade acadêmica para um melhor desenvolvimento das atividades. A 64 

professora Melissa expõe que falta um pouco de integração de alguns participantes. A 65 

professora Maria Hosana solicita uma melhor discussão sobre o tema que é definido e 66 

que todos estejam de acordo e pede uma melhor organização das turmas. O professor 67 

João sugere a construção de três temas e que esses fossem escolhidos pela 68 

comunidade acadêmica no decorrer do semestre. O Colegiado junto ao seu presidente 69 

definem a próxima comissão: Cristina Fúria (Fonoaudiologia), Larissa Grandi e Breitner 70 

(Saúde Coletiva), Maria Hosana (Farmácia), Ana Clara Bonini (Fisioterapia), João 71 

Paulo (Fisioterapia), Daniela Rodrigues e Rafael (Terapia Ocupacional) a confirmar na 72 

próxima reunião. Haverá a divulgação por e-mail para todos os professores das datas 73 

do Seminário Integrativo. Pauta: Item 02 Semana Universitária. Deliberação: o 74 

Decanato de Graduação definiu as datas de 27, 28 e 29/10 para a realização da 75 

Semana Universitária. Pauta: Item 03 Comissão de Boas Vindas 02/2015. 76 

Deliberação: O colegiado deliberou que apenas três membros seriam suficientes para 77 

compor a comissão de Boas Vindas, que seriam responsáveis pela recepção dos 78 

calouros, acompanhamento e organização das atividades. A professora Maria Hosana 79 

reforça a participação de um representante da FCE na Comissão geral de Boas Vindas 80 

da UnB. Foi sugerido o nome da professora Isabella do curso de Fonoaudiologia para 81 

participar das reuniões e representar a FCE. Pauta: Item 04 Solicitação de Recurso de 82 

Revisão de Menção da disciplina Seminários Integrativos da estudante Elina Batista 83 

Neves (relator Flávia Mazitelli). Deliberação: Após ampla discussão o Colegiado 84 

deliberou pelo indeferimento do processo de solicitação de recurso de revisão de 85 

menção. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e quarenta minutos, o Presidente 86 

deu por encerrada a reunião, da qual eu, Ana Paula, lavrei a presente Ata, que, depois 87 

de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente da mesa. 88 
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