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ATA DA TRIGÉSIMA SETIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 1 

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

de maio do ano de dois mil e dezesseis, iniciada às nove horas e trinta e cinco 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, Wildo 5 

Navegantes de Araújo, Mariana Sodário, Marina Morato Stival, Luciano Ramos de 6 

Lima, Ana Cristina de Jesus Alves, João Paulo Chieregato Matheus, Felipe Augusto dos 7 

Santos Mendes, Leticia Correa Celeste, Isabella Monteiro de Castro Silva, Melissa 8 

Nara de Carvalho Picinato, Diêgo Madureira de Oliveira, Alex Leite Pereira Edgar 9 

Guimarães Bione e Bruna Lepesqueur Oliveira. Participaram como convidadas: Beatriz 10 

dos Santos Gomes e Marina Neves Garcia Mendonça. O Presidente iniciou a reunião 11 

com a leitura da pauta que foi aprovada pelos membros do Colegiado, com a inclusão 12 

de seis itens para deliberação. Informes: 1) A Professora Mariana Sodário informou 13 

que esta semana têm início as eleições da ADUNB que conta com a participação de 14 

três chapas que são compostas por pelo menos um membro da FCE. Algumas das 15 

propostas da chapa à qual participa é a criação de uma subsede da Adunb nos campi e 16 

a criação de uma creche. Informou ainda que amanhã haverá um debate com 17 

transmissão ao vivo. 2) A Prof.ª Marina Morato informou que nos dias 17 e 18/05 18 

ocorrerá a Semana de Enfermagem que comemora os 90 anos da profissão. O evento 19 

contará com oficinas que abordarão temas diversos e convida todos os cursos a 20 

participarem. 3) O Prof. Araken informou que o CEM 03 de Ceilândia convidou a FCE 21 

para participar do projeto “Novos mercados, novas possibilidades” com a montagem de 22 

estande para divulgação dos cursos e formas de ingresso na UnB aos estudantes do 3º 23 

ano do ensino médio. O evento ocorrerá no dia 1º/06 das 9h às 11h30. 4) Os senhores 24 

Julio e Ari do SAA estiveram presentes à reunião para esclarecimentos quanto à 25 

equivalência de disciplinas em bloco, como no caso do curso de Fonoaudiologia, carga 26 

horária de disciplinas e as diferenças entre módulo livre e optativas. Pauta: Item 1 Atas 27 

das 35ª e 36ª reuniões ordinárias. Deliberação: Aprovadas com 1 abstenção. Item 2 28 

Solicitação de equivalência entre disciplinas do curso de Fonoaudiologia (relator 29 

Mariana Sodário). Deliberação: O parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 30 

Item 3 Discussão acerca das apresentações de TCC. Deliberação: Após ampla 31 

discussão acerca dos problemas com reservas dos auditórios por longos períodos que 32 

muitas vezes não são utilizados e que impedem o uso por outras pessoas, os 33 

conselheiros sugeriram uma reunião com as comissões de TCC’s dos cursos para 34 

definição do cronograma de utilização desses espaços. O item será mantido em pauta 35 

até a apresentação do cronograma. Item 4 Homologação da representação docente do 36 

curso de Fisioterapia no Colegiado de Graduação e Extensão. Deliberação: O 37 

Colegiado de Fisioterapia indicou os nomes dos professores Aline Martins Toledo e 38 

Leonardo Petrus da Silva Paz, como representantes titular e suplente respectivamente 39 

e o Colegiado homologou com aprovação unanime. Item 5 Homologação a indicação 40 

de Marina Neves Garcia como representante do Centro Acadêmico de Fonoaudiologia. 41 

Deliberação: Homologado com aprovação unanime. Item 6 Homologação dos 42 

representantes da Enfermagem na Comissão de Extensão. Deliberação: O Colegiado 43 

de Enfermagem indicou os nomes das professoras Alecsandra de Fátima Viduedo e  44 

Mani Indiana Funez como representantes titular e suplente respectivamente. O 45 

Colegiado homologou com aprovação unanime. Item 7 Homologação da solicitação de 46 

reintegração de Fernanda Fortes de Andrade Dias. Deliberação: Homologado com 47 

aprovação unanime. Item 8 Alteração de carga horária e regulamento de atividades 48 

complementares do curso de Farmácia/FCE. Deliberação: Após ampla discussão, o 49 

processo será rediscutido no Colegiado do curso e, portanto mantido em pauta. Item 9 50 

Proposta de parceria interinstitucional do Hospital das Forças Armadas – HFA. 51 

Deliberação: O Vice-Diretor de Ensino do HFA encaminhou à FCE o Ofício nº4361 52 
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Gab VDEns-HFA,de 29/10/2015, em que consulta a Faculdade de Ceilândia sobre o 53 

interesse em iniciar conversações sobre o estabelecimento de um acordo de 54 

cooperação. O Presidente informou que já iniciou a elaboração de um plano de 55 

trabalho que poderá receber as contribuições dos cursos. Pediu aos coordenadores 56 

que encaminhem a demanda aos colegiados e se manifestem quanto ao interesse na 57 

referida parceria. Nada mais havendo a tratar, as onze horas e cinquenta e dois 58 

minutos, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Márcia Cristina Freire 59 

de Souza, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim 60 

e pelo Presidente da mesa. 61 
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