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ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 1 

GRADUAÇÃO E EXTENSÃO DA FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada em 2 

dezesseis de março do ano de dois mil e dezesseis, iniciada às nove horas e cinquenta 3 

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

Santos Werneck Rodrigues, Vice-Diretor e Presidente da Mesa, Camila Alves Areda, 5 

Vivian da Silva Santos, Vivian da Silva Santos, Breitner Luiz Tavares, Mariana Sodário, 6 

Marina Morato Stival, Luciano Ramos de Lima, Paula Giovana Furlan, Ana Cristina de 7 

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

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

Guimarães Bione, Maria Hosana Conceição e Bruna Lepesqueur Oliveira. O Presidente 10 

iniciou a reunião com a leitura da pauta que foi aprovada pelos membros do Colegiado, 11 

com a inclusão de três itens para deliberação. Informes: Foram inscritos para os 12 

informes em sequência: 1) O Prof. Diêgo Madureira informou que durante a reunião da 13 

CEG foi anunciada a divulgação da quinta chamada do SISU. 2) Informou também que 14 

será feita uma avaliação do processo de matrícula em abril. 3) Solicitou aos 15 

Coordenadores que se atentem às prioridades no processo de ajustes e lembrou que 16 

autorização de professor não é requisito para ajuste. 4) Informou ainda que o trâmite 17 

dos Planos Pedagógicos  dos Cursos - PPCs estão mais acelerados e o que ainda 18 

trava um pouco o processo é o cálculo dos créditos. Além disso, ressaltou que é 19 

necessário avaliar se está havendo uma aceleração na formação dos estudantes e 20 

venham a concluir o curso antes do prazo mínimo estabelecido. 5) Por fim, informou 21 

que esteve em reunião com o Decano de Graduação  no dia 18/03 para definição de 22 

questões administrativas que impactarão nos PPCs dos cursos até 2017. Portanto, o 23 

ideal é que os PPCs que sofrerão alterações sejam enviados ainda este semestre. 6) A 24 

Profª Maria Hosana informou que o Prof. Valdir Adilson Steinke assumiu a nova gestão 25 

do Decanato de Extensão. Disse ainda que o orçamento definitivo do PROEXT ainda 26 

não saiu e que também sofrerá cortes. Por fim, informou que em contato com a Profª. 27 

Janaína do Interfoco soube que sairá uma circular com as orientações sobre o trâmite 28 

do processo de inserção dos créditos das disciplinas no histórico dos alunos. 7) A Profª. 29 

Marina Morato informou que a servidora Flávia da secretaria de Graduação foi 30 

procurada por alguns estudantes que solicitaram que os monitorias entrem como 31 

crédito complementar, entretanto informou que no edital não consta essa informação e 32 

solicitou que não sejam emitidas declarações pelos Colegiados aos estudantes. 8) O 33 

Prof. Breitner Tavares informou que o Colegiado do curso de Saúde Coletiva produziu 34 

uma nota com uma reflexão sobre o caso do assassinato da estudante Louise. O 35 

documento foi divulgado no site da FCE e ressaltou a importância de que haja um 36 

espaço para debate de questões éticas na FCE, com o envolvimento do SOU, dentre 37 

outras instâncias de acolhimento e a Prof. Flávia Reis já está trabalhando em uma 38 

proposta para criação desse espaço. O Prof. João Paulo lembrou que a irmã da vítima 39 

é estudante do curso de Fisioterapia da FCE e o Prof. Diêgo Madureira ressaltou a 40 

importância da discussão de questões éticas e citou a incidência de TCC’s plagiados e 41 

a inexistência de um setor que façam a análise desses casos na UnB.1) Pauta: Item 1 42 

Aprovação da ata da 34ª Reunião Ordinária e da Reunião Ordinária realizada em 43 

17/11/2015. Deliberação: aprovada por unanimidade. Item 2 Solicitação de criação da 44 

disciplina Recursos Terapêuticos Fonoaudiológicos no Terceiro Ciclo de Vida (relator 45 

Rodrigo Carregaro). Deliberação: A disciplina já foi encaminhada com aprovação Ad 46 

Referendum e homologada pelo Colegiado com aprovação unanime. Item 3 Solicitação 47 

de reconsideração de decisão – Estágio Curricular Supervisionado 2 – Wallison Vieira 48 

Martins (relator Vivian Santos). Deliberação: Após a leitura do parecer do relator e 49 

tendo em vista que o processo seguiu paralelamente por duas vias e foi negado em 50 

instancia superior, os membros do Colegiado deliberaram com aprovação unanime por 51 

seguir a decisão do DEG, indeferindo a solicitação do requerente. Item 4 Solicitação de 52 
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criação da disciplina Advocacia em Saúde: Sociedade Civil e Reivindicação do Direito à 53 

Saúde (relator Vivian Santos). Deliberação: O parecer do relator foi aprovado por 54 

unanimidade. Item 5 Solicitação de criação da disciplina Bases Científicas de Nutrição 55 

e Atividade Física (relator Camila Areda). Deliberação: O parecer do relator foi 56 

aprovado por unanimidade. Item 6 Solicitação de contratação de professor voluntário 57 

do curso de Terapia Ocupacional – Giovana Macedo (relator Felipe Mendes). 58 

Deliberação: O processo foi retirado de pauta por solicitação do Colegiado do curso. 59 

Item 7 Solicitação da criação da disciplina Terapia Ocupacional Baseada em Ocupação 60 

e Centrada no Cliente (relator Eduardo Magalhães). Deliberação: O processo será 61 

devolvido para ajustes conforme indicados pelo parecerista. Item 8 Solicitação de 62 

criação da disciplina Terapia Ocupacional Aplicada à Neonatologia (relator Luciano 63 

Ramos). Deliberação: O Colegiado após ampla discussão aprovou a criação da 64 

disciplina com algumas recomendações de ajustes no formulário quanto à retirada de 65 

disciplina como pré-requisito e reconsiderar a parte prática. Nada mais havendo a 66 

tratar, as onze horas e cinquenta e dois minutos, o Presidente deu por encerrada a 67 

reunião, da qual eu, Márcia Cristina Freire de Souza, lavrei a presente ata, que, depois 68 

de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente da mesa. 69 
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