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1. ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 1 

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

de março do ano de dois mil e quinze, iniciada às nove horas e quarenta e cinco 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, Rodrigo Haddad, 5 

Camila Alves Areda, Vivian da Silva Santos, Patrícia Maria Fonseca Escalda, Vanessa 6 

Resende Nogueira Cruvinel, Marina Morato Stival, Luciano Ramos de Lima, Paula 7 

Giovana Furlan, João Paulo Chieregato Matheus, Aveliny Mantovan Lima Gregio, Diêgo 8 

Madureira de Oliveira, Edgar Guimarães Bione e Maria Hosana Conceição. Foram 9 

justificadas as ausências dos professores Rosamaria Giatti Carneiro, Ana Cristina de 10 

Jesus Alves, Daniela da Silva Rodrigues e Letícia Correa Celeste. O Presidente iniciou 11 

a reunião com a leitura da pauta que foi aprovada pelos membros do Conselho. 12 

Informes: A Profª. Patrícia Escalda informou que foram necessários alguns ajustes na 13 

distribuição de salas para comportar uma turma grande e que houve um acordo 14 

amigável com o Prof. Diego Madureira para a troca de salas. Informou também que 15 

alguns professores da Saúde Coletiva que haviam sido designados para ministrar 16 

disciplinas nos Seminários Integrativos foram substituídos pela organização do evento 17 

sem nenhum aviso prévio, o que prejudicou os docentes que contavam com a 18 

pontuação pela participação no evento. O Prof. Araken informou que ocorreram outros 19 

casos semelhantes e que está averiguando para poder se posicionar sobre o que 20 

ocorreu. Além disso, informou que passará a coordenar as reuniões de planejamento 21 

dos Seminários Integrativos com o registro das ocorrências e controle de presenças.  A 22 

Prof.ª Patrícia Escalda informou que houve a separação de uma disciplina comum 23 

entre os cursos de Saúde Coletiva e Enfermagem dada há seis semestres com turmas 24 

mistas com o objetivo de integração, além da mudança do horário ofertado. O prof. 25 

Diego Madureira registrou que houve algumas dificuldades nos ajustes de matrículas 26 

das áreas básicas em razão de outros coordenadores também realizarem matrículas 27 

nessas disciplinas e pediu a colaboração neste sentido para que seja seguido o fluxo 28 

de prioridades estabelecidas pela Coordenação de Bases Biológicas. Além disso, 29 

sugeriu a realização de uma reunião prévia com os coordenadores para o ajuste de 30 

matrículas do próximo semestre. A Prof.ª Patrícia justificou que em razão de uma 31 

disciplina obrigatória não registrada na matrícula dos calouros teve que fazer os ajustes 32 

desses estudantes, mas foi necessário o cancelamento da matrícula de todas as 33 

disciplinas para refazê-las. Entretanto o Prof. Diego ressaltou que houve outros 34 

problemas além desse. Afirmou que também teve alguns problemas com alocação de 35 

salas de aula. Destacou a dificuldade de conciliar sua participação em reuniões 36 

administrativas e as atividades acadêmicas e por esta razão sugere que seja feito um 37 

calendário fixo de reuniões. O Prof. João Paulo relatou que também teve alguns 38 

problemas com os ajustes de matrícula. Informou também que alguns estudantes 39 

informaram que o sistema de avaliação discente apresenta problemas. O Prof. Araken 40 

informou que entrará em contato com o DEG para solicitar os ajustes necessários. A 41 

Profª Maria Hosana apresentou os informes dados na 544ª reunião da CEX, ocorrida 42 

em 17/07/2015. Informou que as minutas das Resoluções I e II da CEX já foram 43 

encaminhadas para o CEP para apreciação. Disse que, segundo a Decana de 44 

Extensão, Profª. Therese Gatti, para que as atividades de extensão sejam 45 

consideradas no processo de progressão funcional, é necessário que estejam 46 

devidamente inseridas no SIEX e aprovadas na CEX. Informou ainda que somente o 47 

curso de Farmácia destina,  no seu PPP, 12 créditos de extensão e os demais cursos 48 

os utilizam como atividades complementares. Por fim, informou que o MEC lançou o 49 

Edital Proext 2016 que já se encontra na página web da FCE. A Profª Vanessa Cruvinel 50 

informou que a disciplina Rondon foi trazida para a FCE. Ressaltou a sua importância 51 
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por se tratar de disciplina multidisciplinar e que trará visibilidade à Faculdade. O Prof. 52 

Araken informou que os projetores multimídia da FCE passaram por manutenção e 53 

que, infelizmente alguns apresentam problemas de fungos que não puderam ser 54 

sanados. Além disso, não é possível fazer aquisição de novos equipamentos neste 55 

momento pela Universidade. Informou que vai solicitar ao MEC a adesão à uma ata 56 

que disponibiliza equipamentos mais modernos e completos que foram adquiridos por 57 

outra instituição de ensino em que esteve visitando. O Prof. Edgar Bione ressaltou que 58 

além dos problemas nos projetores, os quadros brancos continuam a manchar com a 59 

tinta do pincel. Além disso, ressaltou a necessidade de centralização do projetor, pois 60 

da forma que foram instalados dificulta a visualização dos estudantes da outra 61 

extremidade da sala. O Prof. Diego sugeriu a criação de uma comissão de 62 

administrativa para estabelecer o fluxo processual e o após a aprovação do Colegiado, 63 

o Prof. Araken informou que levará a demanda ao Conselho Pleno. Pauta: Item 1 64 

Aprovação da ata da 24ª Reunião Ordinária realizada em 03/12/2014. Deliberação: 65 

Aprovada com uma abstenção. Item 2 Homologação dos nomes dos representantes 66 

docentes do curso de Fonoaudiologia no Colegiado de Graduação e Extensão da FCE. 67 

Deliberação: Homologados com aprovação unanime. Item 3 Homologação dos nomes 68 

dos novos representantes do Centro Acadêmico de Fonoaudiologia. Deliberação: 69 

Homologados com aprovação unanime. Item 4 Homologação do credenciamento de 70 

Daiane Cristina Cilião Alves Haddad como Professora  Voluntária no curso de 71 

Farmácia. Deliberação: Homologado com aprovação unanime. Item 5 Homologação 72 

do Regulamento de Atividades Complementares do curso de graduação em Farmácia 73 

(relator Rosamaria Carneiro). Deliberação: Homologado com aprovação unanime. 74 

Item 6 Homologação do regimento geral do Laboratório de Análises Clínicas (LAC) da 75 

FCE/UNB (relator Edgar Bione). Deliberação: Homologados com aprovação unanime. 76 

Item 7 Homologação da Resolução do Colegiado do curso de Fonoaudiologia-02/2014. 77 

Normatização sobre outorga antecipada (relator Edgar Bione). Deliberação: 78 

Homologado com aprovação unanime. Item 8 Solicitação de reintegração de Susy 79 

Michelle Feitosa Rocha ao curso de Farmácia. (relator Edgar Bione). Deliberação: O 80 

parecer do relator favorável à reintegração obteve 7 votos contrários, 2 favoráveis e 3 81 

abstenções, sendo portanto indeferido pelo Colegiado de Graduação e Extensão da 82 

FCE. Nada mais havendo a tratar, às doze horas e vinte e dois minutos, o Presidente 83 

deu por encerrada a reunião, da qual eu, Márcia Amaral, lavrei a presente Ata, que, 84 

depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente da mesa. 85 
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