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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 1 

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

abril do ano de dois mil e dezesseis, iniciada às nove horas e cinquenta 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, Breitner Luiz Tavares, Mariana 5 

Sodário, Marina Morato Stival, Luciano Ramos de Lima, Paula Giovana Furlan, Daniela 6 

da Silva Rodrigues, Felipe Augusto dos Santos Mendes, Leticia Correa Celeste, 7 

Isabella Monteiro de Castro Silva e Diêgo Madureira de Oliveira. Participou como 8 

convidada: Ana Clara Lucas Boschini. O Presidente iniciou a reunião com a leitura da 9 

pauta que foi aprovada pelos membros do Colegiado, com a inclusão de um item para 10 

deliberação. Informes: Foram inscritos para os informes em sequência: 1) O Prof. 11 

Edgar Bione informou que durante a última reunião da CAC foi alterado o nome do 12 

“Quórum Disciplinar” para “Normas de Comportamento” com o intuito de mudar a 13 

imagem que os estudantes tinham de que foi criado para punir, passando a ter caráter 14 

mais educativo. A ideia é trabalhar de forma preventiva. 2) O Presidente da Mesa 15 

informou que no dia 25/04 às 14h30, haverá uma apresentação do sistema SEI e das 16 

suas orientações de uso e pediu a participação de todos. Haverá um espaço para a 17 

protocolização de documentos que funcionará no espaço onde funcionava o serviço de 18 

copiadora. 3) Solicitou ainda aos Coordenadores que solicitem aos docentes em seus 19 

colegiados que se atentem ao estado em que ficará o auditório e a sala de aula após 20 

sua utilização, pois tem recebido reclamações quanto a sujeira e desorganização 21 

desses espaços. Ressaltou que as lâmpadas dos retroprojetores tem vida útil que 22 

diminuem quando deixadas acesas. Além disso, e necessário desligar o ar 23 

condicionado. Pediu ainda que comuniquem aos vigilantes e os servidores do apoio 24 

didático as ocorrências para que sejam tomadas as providências necessárias. Por fim, 25 

informou que o apoio didático passará a funcionar no prédio UED. 3) O Prof. Diêgo 26 

Madureira informou que durante a última reunião do Conselho Pleno a Resolução da 27 

Comissão de Consulta-COC foi aprovada e o registro de chapas está previsto para a 28 

semana do dia 02 a 06/05/2016. Solicitou que os Coordenadores incentivem nos 29 

Colegiados a formação de chapas. 4) A Profª. Paula Furlan informou que em razão da 30 

redistribuição do seu esposo para outra cidade, solicitará a licença para 31 

acompanhamento de cônjuge. 5) A Profª Isabella Monteiro informou que haverá uma 32 

Ação de Fonoaudiologia sobre Ruído, com um minuto de silêncio no RU no dia 27/04 33 

ao meio dia. 5) A Profª Marina Morato solicitou uma reunião com todos os 34 

coordenadores para acertar alguns problemas que ocorrem durante o ajuste de 35 

disciplinas com troca de turmas de alunos, dentre outros. O Prof. Breitner justificou que 36 

houve excesso de matrículas em disciplinas que o obrigaram a mudar alguns alunos de 37 

turma. Após ampla discussão e relatos de problemas apresentados por outros cursos, 38 

marcou-se uma reunião para a próxima terça-feira, dia 26/04 às 10 horas para 39 

discussão do tema. Pauta: Item 1 Homologação da indicação do curso de Terapia 40 

Ocupacional para a Comissão de Extensão da FCE. Deliberação: O Colegiado do 41 

curso de Terapia Ocupacional, em sua 77ª Reunião Ordinária, realizada em 1º/04/2016, 42 

indicou a Profª Ivoneide de Oliveira Campos para a Comissão de Extensão da FCE em 43 

substituição à Profª Daniela Rodrigues e o Conselho Pleno homologou com aprovação 44 

unanime. Item 2 Solicitação de equivalência entre disciplinas do curso de 45 

Fonoaudiologia (Relator: Walterlânia Santos). Deliberação: Após a leitura do parecer 46 

da relatora e argumentação da Coordenação do curso de Fonoaudiologia quanto ao 47 

entendimento na análise de equivalência entre os blocos de disciplinas, a Profª Mariana 48 

Sodário pediu vistas ao processo para reanálise seguindo as orientações que serão 49 

dadas pelo SAA por solicitação do Colegiado do curso. O processo retornará na 50 

próxima reunião do Colegiado. Item 3 Solicitação de criação da disciplina optativa 51 

Fisioterapia no esporte e paraesporte (Relator: Breitner Tavares). Deliberação: O 52 
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parecer do relator favorável à criação da disciplina foi aprovado por unanimidade. Item 53 

4  Solicitação de criação da disciplina optativa Processo de inovação em tecnologia 54 

assistiva (Relator: Breitner Tavares). Deliberação: O parecer do relator favorável à 55 

criação da disciplina foi aprovado por unanimidade. Item 5 Apresentação do Relatório 56 

Final de encerramento das atividades da Coordenação de Extensão da FCE (Maria 57 

Hosana Conceição). Item 6 Discussão quanto a reforma das disciplinas da Área 58 

Básica. Deliberação: O Prof. Diêgo Madureira esclareceu que o processo já dura dois 59 

anos e não se chegou à conclusão em razão da dependência do encaminhamento de 60 

sugestões pelos cursos para avançar com as alterações necessárias. Portanto, sugeriu 61 

que sejam fixadas duas datas, sendo a primeira para o encaminhamento das 62 

sugestões que ficou acordada para 18/05/2016 e outra para a apresentação dos PPC’s 63 

atualizados, entretanto não ficou definida. Ressaltou que como a ideia é encaminhar 64 

todas as alterações dos seis cursos em bloco, os PPC’s devem estar atualizados O 65 

Presidente da mesa leu o resumo do relatório e apresentou a tabela com os projetos de 66 

extensão cadastrados no SIEX durante a atual gestão,  que indicou a expressiva 67 

participação dos cursos da FCE. Nada mais havendo a tratar, as onze horas e 68 

cinquenta e dois minutos, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Márcia 69 

Cristina Freire de Souza, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será 70 

assinada por mim e pelo Presidente da mesa. 71 
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