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ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 1 

GRADUAÇÃO E EXTENSÃO DA FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada em dezoito 2 

de novembro do ano de dois mil e quinze, iniciada às nove horas e cinquenta minutos 3 

na 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, Breitner Luiz Tavares, Mariana Sodário, Marina Morato Stival, Walterlânia 6 

Silva Santos, Luciano Ramos de Lima, Vagner dos Santos, Ana Cristina de Jesus 7 

Alves, João Paulo Chieregato Matheus, Aline Martins de Toledo, Leticia Correa Celeste, 8 

Isabella Monteiro de Castro Silva, Diêgo Madureira de Oliveira, Edgar Guimarães 9 

Bione, Maria Hosana Conceição e Anna Fernanda S. C. Sodré. Justificou presença: 10 

Joana D’Arc Sampaio de Souza. O Presidente iniciou a reunião com a leitura da pauta 11 

que foi aprovada pelos membros do Colegiado, com a inclusão de três itens para 12 

deliberação. Informes: O Presidente deu início à reunião com os informes. 1) O Prof. 13 

Edgar Bione informou que a Profª. Denise Bomtempo, em reunião agendada para o dia 14 

24/11/15, dará continuidade aos trabalhos do quórum disciplinar discente e portanto, 15 

solicita o envio de sugestões dos colegiados a serem levados à discussão. 2) O Prof. 16 

Breitner informou que será realizada uma mesa redonda no auditório da UED com o 17 

tema “Saúde da População Negra”, por ocasião da semana da Consciência Negra e 18 

portanto convida a todos para participarem do evento. 3) O Prof. Diego Madureira 19 

informou que durante a última reunião da CEG foi discutidas as novas normas para 20 

revalidação de diplomas apresentadas pelo MEC e que só dependem da homologação 21 

do ministro para entrarem em vigor. A partir de agora os processos terão 90 dias para 22 

toda a tramitação, o que tornou mais difícil o processo, mas até que passem a valer as 23 

novas normas as solicitações de revalidação que surgirem deve-se consultar o DEG. 4) 24 

Informou ainda que deverá ser criada uma comissão para revisão da resolução que 25 

normativa as solicitações de aproveitamento de estudos. A ideia é que o processo seja 26 

desmembrado e enviado às unidades acadêmicas para que todas as disciplinas sejam 27 

analisadas paralelamente, reduzindo assim o tempo gasto para o tramite desses 28 

processos. 5) A Prof.ª Maria Hosana informou que saiu o edital que elegerá um servidor 29 

técnico-administrativo como destaque e pediu que todos participem dando seu voto. 6) 30 

O Prof. Araken reiterou que não é para utilizar os auditórios para ministrar aulas. Além 31 

disso, informou que a prioridade de utilização dos auditórios é para os Seminários 32 

Integrativos às apresentações de TCC, pois estas podem ser feitas em salas de aula. 33 

7) Informou ainda que a estudante Juliana do curso de Fisioterapia informou em nota 34 

ao Campus On Line que na FCE está tendo roubo de provas e esta acusação é muito 35 

grave e portanto  convidou a aluna para dar esclarecimentos mas esta se recusou. A 36 

Profª Isabela relatou que soube de um caso em que a professora levou a prova para 37 

tirar cópia na xerox do MESP e o rapaz ficou com uma cópia e que a ofereceu aos 38 

estudantes da disciplina. O Prof. Diego citou outro caso em que o estudante chegou a 39 

copiar a prova do notebook do professor enquanto ele saiu da sala, mas neste caso os 40 

estudantes que presenciaram avisaram à professora. Diante disso sugeriu a adoção de 41 

uma política mais generalizada para evitar estes casos. O Prof. Araken disse que o 42 

caso da cópia de prova na xerox foi um caso pontual pois o professor solicitou as 43 

cópias de última hora. O Prof. Edgar sugeriu o acompanhamento da impressão das 44 

provas pelo professor a fim de evitar tais problemas. O Prof. Araken informou que 45 

tivemos problemas com as duas máquinas copiadora da FCE e o CME informou que 46 

são máquinas já obsoletas e que não tem conserto. Foi solicitada a aquisição de uma 47 

máquina mais moderna e que dê conta da demanda da FCE. 1) Pauta: Item 1 48 

Aprovação da ata da 33ª Reunião Ordinária e da Reunião Extraordinária realizada em 49 

04/11/2015. Deliberação: aprovada por unanimidade. Item 2 Solicitação de criação da 50 

disciplina Gestão de Serviços e recursos Humanos em Fonoaudiologia (relator 51 
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Walterlânia S. Santos). Deliberação: O parecer do relator desfavorável à solicitação foi 52 

aprovado por unanimidade. Item 3 Solicitação de criação da disciplina Vivência em 53 

Saúde Fonoaudiológica (relator Walterlânia S. Santos). Deliberação: O parecer do 54 

relator favorável à solicitação foi aprovado por unanimidade. Item 4 Solicitação de 55 

criação da disciplina Morfofisiologia dos Órgãos da Fala e da Audição (relator 56 

Walterlânia S. Santos). Deliberação: O parecer do relator favorável à solicitação foi 57 

aprovado por unanimidade. Item 5 Solicitação de criação da disciplina Fundamentos da 58 

Audiologia 1 (relator Ana Cristina). Deliberação: O parecer do relator favorável à 59 

solicitação foi aprovado por unanimidade. Item 6 Solicitação de criação da disciplina 60 

Fundamentos da Audiologia 2 (relator Ana Cristina). Deliberação: O parecer do relator 61 

favorável à solicitação foi aprovado por unanimidade. Item 7 Solicitação de criação da 62 

disciplina Estágio Supervisionado em Fonoaudiologia 3 (relator Ana Cristina). 63 

Deliberação: O parecer do relator favorável à solicitação foi aprovado por 64 

unanimidade. Item 8 Solicitação de criação da disciplina Fonoaudiologia no Primeiro 65 

Ciclo de Vida (relator Vagner dos Santos). Item 9 Solicitação de criação da disciplina 66 

Fonoaudiologia no Segundo Ciclo de Vida (relator Vagner dos Santos). Deliberação: O 67 

parecer do relator favorável à solicitação foi aprovado por unanimidade. Item 10 68 

Solicitação de criação da disciplina Fonoaudiologia no Terceiro Ciclo de Vida (relator 69 

Vagner dos Santos). Deliberação: O parecer do relator favorável à solicitação foi 70 

aprovado por unanimidade. Item 11 Solicitação de criação da disciplina Fundamentos 71 

em psicologia Aplicados ao Desenvolvimento 1(relator Breitner Tavares). Deliberação: 72 

O parecer do relator favorável à solicitação foi aprovado por unanimidade. Item 12 73 

Solicitação de criação da disciplina Fundamentos em psicologia Aplicados ao 74 

Desenvolvimento 2(relator Breitner Tavares). Deliberação: O parecer do relator 75 

favorável à solicitação foi aprovado por unanimidade. Item 13 Solicitação de criação da 76 

disciplina Seminários Integrativos em Fonoaudiologia (relator Breitner Tavares). 77 

Deliberação: O parecer do relator favorável à solicitação foi aprovado por unanimidade 78 

mas o Colegiado sugeriu a mudança do nome da disciplina para evitar confusão com a 79 

disciplina comum aos outros curso de nome semelhante. Item 14 Solicitação de criação 80 

da disciplina Recursos Terapêuticos Fonoaudiológicos no Primeiro Ciclo de Vida 81 

(relator Rodrigo Carregaro). Deliberação: O parecer do relator favorável à solicitação 82 

foi aprovado por unanimidade. Item 15 Solicitação de criação da disciplina Recursos 83 

Terapêuticos Fonoaudiológicos no Segundo Ciclo de Vida (relator Rodrigo Carregaro). 84 

Item 16 Solicitação de criação da disciplina Recursos Terapêuticos Fonoaudiológicos 85 

no Terceiro Ciclo de Vida (relator Rodrigo Carregaro). Deliberação: O processo foi 86 

retirado de pauta para ajustes nos formulários. Item 17 Solicitação de criação da 87 

disciplina Exercício Profissional e Deontologia em Fonoaudiologia (relator Vivian 88 

Santos). Deliberação: O parecer do relator favorável à solicitação foi aprovado por 89 

unanimidade. Item 18 Solicitação de criação da disciplina Estágio Curricular 90 

Supervisionado em Fonoaudiologia 1 (relator Vivian Santos). Deliberação: O parecer 91 

do relator favorável à solicitação foi aprovado por unanimidade. Item 19 Solicitação de 92 

criação da disciplina Estágio Curricular Supervisionado em Fonoaudiologia 2 (relator 93 

Vivian Santos). Deliberação: O parecer do relator favorável à solicitação foi aprovado 94 

por unanimidade. Item 20  Lista de ofertas 1/2016. Deliberação:  Após a discussão da 95 

lista elaborada em reunião anterior e colocada em votação o Colegiado aprovou por 96 

unanimidade. Item 21 Homologação da solicitação de outorga antecipada de Bruno 97 

Ratier Sarconi de Almeida do curso de Enfermage enviado com aprovação Ad 98 

Referendum. Deliberação: Homologado com aprovação unanime. Item 22 Solicitação 99 

de estabelecimento da disciplina “Promoção a Saúde 1(PS1)” como pré-requisito para 100 

a disciplina “Promoção de Saúde Conceitos e Contextos (PSCC)”. (relator Edgar 101 

Bione). Deliberação: O parecer do relator favorável à solicitação foi aprovado por 102 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, as onze horas e cinquenta e dois minutos, o 103 
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Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Márcia Cristina Freire de Souza, 104 

lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo 105 

Presidente da mesa. 106 

 107 

 108 

Araken dos Santos Werneck Rodrigues 109 

Presidente 110 

 111 

 112 

Márcia Cristina Freire de Souza 113 

Secretária Executiva 114 


