
Universidade de Brasília Faculdade de Ceilândia – FCE 

ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 1 

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

nove de junho do ano de dois mil e dezesseis, iniciada às nove horas e quarenta e 3 

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

dos Santos Werneck Rodrigues, Vice-Diretor e Presidente da Mesa, Rodrigo Haddad, 5 

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

Santos, Tânia Cristina Santa Barbara Rehem, Ana Cristina de Jesus Alves, João Paulo 7 

Chieregato Matheus, Letícia Correa Celeste, Melissa Nara de Carvalho Picinato Pirola, 8 

Elaine Cristina Leite Pereira, Vanessa Resende Nogueira Cruvinel, Marina Neves 9 

Garcia, Beatriz Gomes e Maria Luisa Dias da Costa. Participaram como convidadas: 10 

Maria Luísa Dias da Costa e Zilma Alcântara L. Moraes. Justificara ausência: Aline 11 

Martins de Toledo e Isabella Monteiro de Castro Silva. O Presidente iniciou a reunião 12 

com a leitura da pauta que foi aprovada pelos membros do Colegiado após a inclusão 13 

de 1 item e deu sequencia aos informes: 1) O Será feito o pré agendamento dos 14 

Seminários Integrativos do semestre 2/2016. 2) Informou que há um cronograma de 15 

limpeza das salas de professores que deve ser seguido pelos colaboradores da 16 

limpeza e que quando o barulho da máquina de lavagem atrapalhar as atividades é 17 

preciso solicitar o remanejamento à encarregada da limpeza. 3) A Profª Walterlânia 18 

solicitou esclarecimentos quanto à mudança do responsável pela documentação de 19 

estágio justamente no período mais crítico e o Prof. Araken informou que as mudanças 20 

foram necessárias em razão do mapeamento e redistribuição das atividades da 21 

secretaria de graduação, mas que as atividades de estágio terão acompanhamento 22 

para evitar que ocorram grandes problemas. 4) O Prof. Breitner informou que terão 23 

início na próxima quinta-feira as atividades dos Seminários Integrativos e demonstrou 24 

preocupação quanto à participação dos estudantes em razão da possibilidade de greve 25 

de ônibus e solicitou providências quanto ao deslocamento desses estudantes. O Prof. 26 

Araken informou que a princípio devemos aguardar um posicionamento das empresas 27 

de ônibus se haverá mesmo a greve e de antemão informou que precisa verificar a 28 

questão legal quanto a disponibilização de ônibus da UnB. 5) Os estudantes 29 

reclamaram quanto aos horários da Xerox, pois está sempre fechada nos horários em 30 

que os estudantes mais precisam. A Profª Melissa informou que este fato tem 31 

complicado para os professores que disponibilizam material na Xerox para os 32 

estudantes. O Prof. Araken informou que fará uma reunião com o responsável. 6) A 33 

Profª Vanessa Cruvinel informou que está sendo elaborada a programação para a 34 

acolhida dos calouros com base na programação do ano passado e que aceita 35 

sugestões de melhorias. A Profª Letícia sugeriu que o tema ENADE e a Profª Vanessa 36 

informou que já está na programação. 8) A Profª Mariana informou que ocorrerá hoje na 37 

hora do almoço o PicNic da Saúde Coletiva, projeto de extensão tem como principal 38 

objetivo debater com os convidados, representantes da sociedade civil e do estado, 39 

temas de interesse do curso. Foi convidado o deputado distrital Chico Vigilante (PT) 40 

para debater a gestão de políticas públicas na saúde. Pauta: Item 1 Atas das 38ª 41 

reunião ordinária realizada em 29/06/2016. Deliberação: Aprovada com 1 abstenção. 42 

Item 2 Homologação da indicação de Vivian da Silva Santos e Claure Naim Lunardi 43 

como representantes titular e suplente, respectivamente, do curso de Farmácia no 44 

Colegiado de Graduação e Extensão. Deliberação: Homologado com aprovação 45 

unanime. Item 3 Homologação da solicitação de mudança de módulo livre para optativa 46 

a disciplina “Tópicos Especiais em Política de Educação” (código 199484), do curso de 47 

Terapia Ocupacional. Deliberação: Homologado com aprovação unanime. Item 4 48 

Apreciação das normas para apresentação de TCC. Deliberação: Após a leitura do 49 

documento produzido pelos representantes dos cursos e ampla discussão, alguns 50 

ajustes foram feitos quanto às datas de apresentações e aprovada a versão final das 51 

normas para apresentações de TCC da FCE. Item 5 Solicitação de mudança do curso 52 
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de Fisioterapia para Fonoaudiologia de Sâmia Queiroz de Paula (relator Mariana 53 

Sodário). Deliberação: O parecer do relator desfavorável à solicitação foi aprovado por 54 

unanimidade. Item 6 Solicitação de criação da disciplina “Gestão de serviços e 55 

recursos humanos em Fonoaudiologia” (relator Vivian da Silva Santos). Deliberação: O 56 

parecer do relator favorável à solicitação foi aprovado por unanimidade. Nada mais 57 

havendo a tratar, às onze horas e cinquenta e dois minutos, o Presidente deu por 58 

encerrada a reunião, da qual eu, Márcia Cristina Freire de Souza, lavrei a presente ata, 59 

que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente da mesa. 60 
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