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

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

de abril dois mil e quinze, iniciada às nove horas e quarenta e cinco minutos na Sala de 3 

Reunião da UED, com a presença dos professores: Araken dos Santos Werneck 4 

Rodrigues, Vice-Diretor e Presidente da Mesa, Rodrigo Haddad, Elton Clementino da 5 

Silva, Patrícia Maria Fonseca Escalda, Vanessa Resende Nogueira Cruvinel, Marina 6 

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

Alves, João Paulo Chieregato Matheus, Rodrigo Luiz Carregaro, Aveliny Mantovan 8 

Lima Gregio, Melissa Nara de Carvalho Picianto Pirola, Edgar Guimarães Bione e 9 

Maria Hosana Conceição. Foram justificadas as ausências dos professores Vivian da 10 

Silva Santos, Letícia Correa Celeste, Isabela Monteiro de Castro, Rosamaria Giatti 11 

Carneiro e Diêgo Madureira de Oliveira. O Presidente iniciou a reunião com a leitura da 12 

pauta que foi aprovada pelos membros do Conselho. Informes: O Prof. Araken relatou 13 

a ocorrência de alguns problemas em relação aos estágios como a falta de contato dos 14 

professores responsáveis com os preceptores, perda de contratos por parte dos 15 

estudantes, o envio de tabelas fora do padrão e do prazo pré-estabelecidos, atraso na 16 

coleta de assinatura dos estudantes, além da ausência dos professores junto aos 17 

estudantes durante a realização do estágio. Citou como exemplo o caso de um aluno 18 

que faltou durante um mês e o caso só foi relatado após esse prazo. Informou que foi 19 

questionado quanto ao transporte de uma estudante que passou mal nas dependências 20 

da FCE pela ambulância e esclareceu que os hospitais atendem prioritariamente os 21 

pacientes transportados pelas ambulâncias do SAMU, Corpo de Bombeiros e com o 22 

acompanhamento da Polícia Militar. Além disso, lembrou que quem transporta esses 23 

pacientes assume a total responsabilidade pelos riscos. Informou que em reunião com 24 

a Decana Denise Bomtempo sugeriu a vinda de um brigadista que pode prestar o 25 

primeiro atendimento em caso de incidentes e que a ambulância gera custos muito 26 

elevados e passa a maior parte do tempo parada. A Profª Paula Furlan informou que 27 

fez o acompanhamento junto à secretaria de graduação de todos os processos de 28 

estágios e que quanto à documentação estava tudo certo. Entretanto sugeriu uma 29 

reunião com todos os professores dos estágios, coordenadores de cursos e os 30 

secretários administrativos para discussão e estabelecimento de procedimentos e 31 

prazos padronizados, além de outros aspectos relevantes. A Profª Marina Morato 32 

informou que ocupou o cargo de Coordenadora de Estágios durante quatro anos e 33 

neste semestre houve o pior desempenho quanto às questões administrativas. Citou 34 

problemas como, por exemplo, de erro de digitação nas datas de encerramento do 35 

estágio nos crachás prorrogando o período até 15/07, o que alterou o cronograma 36 

inicial. Além disso, acredita que um servidor apenas não é suficiente para atender a 37 

demanda e sugere que mais um servidor assuma as atividades no período da manhã, 38 

pois não há quem responda pelos estágios neste período, o que foi reforçado pela 39 

Profª Patrícia Escalda. O Prof. Rodrigo Carregaro ressaltou que estas dificuldades 40 

refletem a carência de servidores na FCE, além disso, destacou a importante de que 41 

sejam registradas essas demandas e que se busquem soluções. O Prof. Araken 42 

informou que não há perspectiva para a nomeação de novos servidores e que os 43 

concursos que estão sendo realizados são em razão de vagas já existentes. Informou 44 

que esta situação inviabiliza também a oferta de novos cursos como foi proposto. O 45 

Prof. João Paulo Chieregato levantou a necessidade de profissionais tenham domínio 46 

da ferramenta SIGRA para apoiar os docentes durante o período de ajuste de 47 

matrículas. A Profª Vanessa Cruvinel informou que os estudantes do curso de Saúde 48 

Coletiva que realizam estágio recebem uma pasta com uma lista de frequência que é 49 

controlada pelo preceptor que registra os horários de entrada e saída do estudante e 50 

assina juntamente com o aluno, o que possibilita o acompanhamento da frequência. O 51 



Universidade de Brasília Faculdade de Ceilândia – FCE 

Prof. João Paulo registrou a decisão tomada pelo Hospital da Criança de desligar de 52 

um aluno do estágio em razão de um conflito gerado com o preceptor. Além disso, 53 

houve o registro de seu despreparo em algumas situações relatadas por colegas de 54 

turma. Diante desse fato, o aluno terá sua matrícula trancada e será aberto um 55 

processo administrativo para apuração dos fatos. A Profª  Maria Hosana informou que 56 

até o presente momento os processos de extensão não vinham sendo submetidos ao 57 

Colegiado de Graduação e Extensão, mas solicitou o registro e divulgação aos 58 

docentes que a partir de 02/04/2015 este procedimento será adotado. O Prof. Edgar 59 

Bione informou que esteve ontem na reunião da CAC e trouxe como informes a 60 

reforma que será realizada no Centro de Convivência Negra e a inauguração da 61 

Maloca. Informou também que houve uma longa discussão acerca da impossibilidade 62 

de ofertar atividades aos estudantes oriundos de cotas sociais em razão das condições 63 

precárias em que se encontram as quadras de esportes da UnB, mas que são 64 

entretanto são utilizadas pelos estudantes de Educação Física. Sem acordo, a 65 

discussão será retomada em outra oportunidade condicionada as reformas 66 

necessárias. Questionou a destinação dos recursos oriundos do MEC para a 67 

construção de mais um prédio na FCE, já que as edificações existentes foram 68 

realizadas com recursos do GDF. O Prof. Araken informou que já cobrou uma resposta 69 

do Decano Luiz Afonso Bermudez e que até o presente momento não obteve resposta. 70 

O Prof. Edgar sugeriu que os professores também cobrem esses recursos para dar 71 

continuidade à expansão da Faculdade. A Profª Patrícia Escalda informou que oferta 72 

uma disciplina entre 18 horas e 19h50 minutos e que a passagem entre os dois prédios 73 

está sempre escura e pediu providências quanto a iluminação do local para maior 74 

conforto e segurança dos usuários. Pauta: Item 1 Aprovação da ata da 25ª Reunião 75 

Ordinária realizada em 18/03/2015. Deliberação: Aprovada por unanimidade. Item 2 76 

Solicitação de reintegração de Antonio Carlos Gomes da Silva Júnior ao curso de 77 

Terapia Ocupacional (relator Ana Cláudia Afonso Valladares Torres). Deliberação: O 78 

parecer favorável à reintegração foi aprovado por unanimidade. Item 3 Solicitação de 79 

reintegração de Ana Paula Oliveira R. de Carvalho ao curso Terapia Ocupacional 80 

(relator Ana Cláudia Afonso Valladares Torres). Deliberação: O parecer favorável à 81 

reintegração foi aprovado por unanimidade. Item 4 Solicitação de equivalência de 82 

disciplina  de Denise Mercier dos Reis (relatora Patrícia Escalda). Deliberação: O 83 

parecer desfavorável à solicitação de equivalência foi aprovado por unanimidade. Item 84 

5 Solicitação de equivalência de disciplina de Pedro Ivo Molina Pellicano (relator Diego 85 

Madureira). Deliberação: O parecer favorável à equivalência foi aprovado por 86 

unanimidade. Item 6 Solicitação de equivalência de disciplina de Pedro Ivo Molina 87 

Pellicano (relator Edgar Bione). Deliberação: O parecer desfavorável à dispensa de 88 

disciplinas foi aprovado por unanimidade. Item 7 Solicitação de criação da disciplina 89 

Pesquisa Aplicada em Fisioterapia I (relator Ana Cristina). Deliberação: O parecer 90 

favorável à criação da disciplina foi aprovado por unanimidade. Item 8 Solicitação de 91 

criação da disciplina Pesquisa aplicada em Fisioterapia II (relator José Airton Jorge 92 

Alves). Deliberação: O parecer favorável à criação da disciplina foi aprovado por 93 

unanimidade.  Item 9 Solicitação de criação da disciplina Terapia Ocupacional em 94 

Reumatologia (relator Rosamaria Carneiro). Deliberação: Após ampla discussão 95 

acerca da restrição da disciplina, o Colegiado colocou em votação os 96 

encaminhamentos dados pela Profª Paula Furlan em mantê-la como restrita, que teve 2 97 

votos  e o encaminhamento do Prof. João Paulo Chieregato em oferta-la como optativa, 98 

tendo a inclusão das disciplinas Fundamentos de Fisioterapia: Movimento e 99 

Fisioterapia na Atenção de Média Complexidade: Avaliação, também, como pré-100 

requisitos que obteve 8 votos favoráveis. Item 10 Solicitação de criação da disciplina 101 

Pesquisa em Saúde e Marcadores Sociais da Diferença (relator Marina Morato). 102 

Deliberação: O parecer favorável à criação da disciplina foi aprovado por unanimidade. 103 
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Nada mais havendo a tratar, às doze horas e vinte e dois minutos, o Presidente deu por 104 

encerrada a reunião, da qual eu, Márcia Amaral, lavrei a presente Ata, que, depois de 105 

lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente da mesa. 106 

 107 
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Araken dos Santos Werneck Rodrigues 109 

Presidente 110 

 111 

 112 

 113 

Márcia Amaral  114 

Secretária Executiva 115 


