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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 1 

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

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, Vivian da Silva 5 

Santos, Patrícia Maria Fonseca Escalda, Rosamaria Giatti Carneiro, Walterlânia Silva 6 

Santos, Tânia Cristina Santa Bárbara Rehem, Carolina Becker Bueno de Abreu, Ana 7 

Cristina de Jesus Alves, Daniela da Silva Rodrigues, João Paulo Chieregato Matheus, 8 

Rodrigo Luiz Carregaro, Aline Martins de Toledo, Aveliny Mantovan Lima Gregio, 9 

Melissa Nara de Carvalho Picinato Pirola, Diêgo Madureira de Oliveira, Graziella 10 

Anselmo Joanitti e Maria Hosana Conceição. Foram justificadas as ausências dos 11 

professores Letícia Correa Celeste e Isabela Monteiro de Castro. O Presidente iniciou a 12 

reunião com a leitura da pauta que foi aprovada pelos membros do Conselho. A 13 

Professora Patrícia Escalda sugeriu que os processos para homologação sejam 14 

colocados no início da pauta e o Colegiado acatou. Informes: O Prof. Araken informou 15 

que 1) a solicitação feita pela Profª Patrícia Escalda quanto a disponibilização de 16 

ônibus saindo do CEM 04 às terças-feiras já foi resolvida. 2) E quanto à questão da 17 

iluminação externa entre os blocos UAC e UED já estão sendo tomadas as 18 

providências necessárias e aguardam material para a conclusão dos trabalhos. 3) 19 

Quanto às fórmicas dos quadros brancos, ao solicitar um orçamento de material de 20 

melhor qualidade à PRC constatou a disponibilidade do material. Foram solicitadas 21 

algumas amostras para que sejam testadas e caso sejam melhores serão solicitadas as 22 

trocas que ocorrerão de forma gradual em razão das aulas. 4) A Decana de Gestão de 23 

Pessoas, Maria Ângela Feitosa durante reunião realizada em 7/04/15, informou e pediu 24 

a divulgação da discrepância encontrada pelo MEC em relação ao quantitativo de 25 

professores substitutos contratados pela UnB e os que estão efetivamente em lista de 26 

ofertas e pediu justificativas. O MEC também questionou a forma como estão sendo 27 

feitos os processos seletivos para a contratação de professores e por essa razão os 28 

processos estão paralisados para averiguação, o que prejudica as contratações que 29 

estão sendo realizadas pelo curso de Fonoaudiologia. O Prof. Araken ressaltou que os 30 

professores substitutos não podem ministrar Seminários Integrativos, pois já houve 31 

problemas de estudantes sem notas em razão do fim de contrato de professores 32 

substitutos no curso da disciplina. Lembrou que está coordenando as reuniões de 33 

Seminários Integrativos a pedido dos próprios professores que tiveram problemas 34 

dessa e de outras naturezas. A Profª Patrícia esclareceu que o Prof. Maurício está em 35 

afastamento e por isso o professor substituto assumiu suas atividades, inclusive os 36 

Seminários Integrativos. O Prof. Araken informou que o professor responsável não está 37 

comparecendo às reuniões e a Profª Patrícia vai verificar o que está ocorrendo. 5) O 38 

Prof. Araken solicitou que os auditórios não sejam utilizados para aulas práticas e que 39 

estas devem ocorrer nos laboratórios, principalmente nos fins de semana, entretanto a 40 

Profª Daniela Rodrigues explicou que foi um equívoco e que o que ocorreu foi uma 41 

palestra com um professor convidado com complementação ao conteúdo dado em sala 42 

de aula. O que houve na verdade foi o choque de dois eventos no mesmo horário. O 43 

Prof. Araken informou que as reservas dos auditórios serão feitas apenas no Apoio 44 

Didático, diferentemente do que vinha ocorrendo, o que causou alguns transtornos. 6) 45 

O Prof. Rodrigo Carregaro relatou a ocorrência de dois estudantes que passaram mal e 46 

não havia enfermeiro no horário, pois trabalha em regime de 20 horas, atuando apenas 47 

no horário da manhã. Reforçou o pedido para que o tema seja discutido e que as 48 

orientações para procedimento nessas situações sejam mais claras. O Prof. Araken 49 

reforçou que solicitou a retirada da ambulância do Campus, já que tem um custo 50 

elevado e não funciona de maneira adequada, que a UnB disponibilize um brigadista 51 
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para proceder aos atendimentos em casos de emergência. Informou ainda que para o 52 

acionamento de SAMU, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar ou outras medidas os 53 

responsáveis pela administração da FCE (Alisson, Aliemar ou Ana Cristina) podem ser 54 

procurados. 7) O Prof. Diego Madureira informou que existem mais de 120 processos 55 

de solicitação de equivalência de disciplina e surgiu a dúvida quanto a quem vai 56 

analisar as disciplinas de  Seminários Integrativos 5, 6 e 8. Informou ainda que alguns 57 

cursos estão revendo o seu Plano Político Pedagógico e já existem alguns indicativos 58 

de propostas para reformas em disciplinas das áreas de Bases Biológicas. A Profª 59 

Patrícia Escalda demonstrou preocupação de que a redução de créditos em algumas 60 

disciplinas possa impactar nos Planos Políticos Pedagógicos de todos os cursos, 61 

entretanto o Prof. Diego ressaltou que cada caso será analisado e que alguns ajustes 62 

serão necessários. 8) O Prof. Araken informou que durante a última reunião da CEG o 63 

Decano Mauro Rabelo encaminhou uma proposta de mudança no vestibular em que 64 

restringe a entrada e alunos que não concluíram o ensino médio. Também foi discutida 65 

a redução do bônus de 20% para moradores da região, que hoje impede a inserção de 66 

candidatos de outras regiões. 9) A Profª Patrícia Escalda informou que os professores 67 

da Saúde Coletiva enviaram uma solicitação de mudanças nos pré-requisitos de 68 

algumas disciplinas, pois algumas possuem conteúdo muito parecido. Informou ainda 69 

que não foram encontradas as ementas de algumas disciplinas que nunca foram 70 

ofertadas. O Prof. João Paulo informou que é necessário verificas as disciplinas que 71 

estão desatualizadas e as que não possuem ementas. Além disso, alterar o status de 72 

disciplinas obrigatórias, que excedem a grade do curso, em optativas e o excesso de 73 

disciplinas optativas em módulo livre e o inverso não vale. Pauta: Item 1 Aprovação da 74 

ata da 26ª Reunião Ordinária realizada em 1º/04/2015. Deliberação: Aprovada com 3 75 

abstenções. Item 2 Solicitação de criação da disciplina Introdução a Produção de 76 

Comunicação Visual em Saúde (relator Marina Morato Stival). Deliberação: A disciplina 77 

teve o título alterado por solicitação da relatora do Colegiado do curso de Saúde 78 

Coletiva para “Produção audiovisual em Saúde” e o Colegiado aprovou por 79 

unanimidade.  Item 3 Solicitação de criação da disciplina Laboratório de Escrita 80 

Etnográfica em Saúde (relator Luciano Ramos de Lima). Deliberação: Aprovada com 2 81 

abstenções. Item 4 Solicitação de criação da disciplina Tópicos avançados em 82 

Audiologia 3. (relator Walterlânia Silva Santos). Deliberação: Aprovada por 83 

unanimidade. Item 5 Solicitação de criação da disciplina Processo de Cuidar em 84 

Enfermagem ao Paciente com Distúrbios Cardíacos (relator Edgar Bione). 85 

Deliberação: Após ampla discussão, o Colegiado aprovou a criação da disciplina com 86 

a alteração do título para “Tópicos Avançados da Assistência ao Paciente com 87 

Distúrbios Cardíacos”. Item 6 Solicitação de trancamento de disciplinas de Kamila 88 

Marques Machado (relator Rodrigo Haddad). Deliberação: Após ampla discussão, o 89 

Colegiado aprovou por unanimidade o parecer desfavorável à solicitação de 90 

trancamento de disciplinas. Item 7 Solicitação de reintegração de Kamila Marques 91 

Machado ao curso de Enfermagem (relator: Rodrigo Luiz Carregaro). Deliberação: 92 

Após ampla discussão acerca da falta de documentos comprobatórios, o Colegiado 93 

deliberou pelo indeferimento do processo de solicitação de reintegração. Item 8 94 

Homologação do Regulamento de seleção de aluno destaque do curso de 95 

Fonoaudiologia da FCE/UNB. Deliberação: Homologado com aprovação unanime. 96 

Item 9 Homologação da solicitação de dispensa de disciplinas de Pedro Ivo Molina 97 

Pellicano. Deliberação: Homologado com aprovação unanime. Item 10 Solicitação de 98 

criação da disciplina Fonoaudiologia e Saúde do trabalhador. (relator Alex Leite). 99 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. Item 11 Solicitação de criação da disciplina 100 

Trabalho de Conclusão de Curso em Fonoaudiologia 1 (relator Alex Leite). 101 

Deliberação: Aprovada por unanimidade. Item 12 Solicitação de criação de disciplina 102 

Trabalho de conclusão de curso em Fonoaudiologia 2 (relator Alex Leite). Deliberação: 103 
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Após ampla discussão o Conselho aprovou a criação da disciplina com opção de 104 

horário livre. Item 13 Homologação da Proposta do Regimento Interno do Núcleo 105 

Docente Estruturante do Curso de Terapia Ocupacional. Deliberação: Homologada 106 

com aprovação unanime. Item 14 Homologação da indicação da Profª Mariana Sodário 107 

como representante docente do curso de Saúde Coletiva ao Colegiado de Graduação e 108 

Extensão em substituição à Profª Rosamaria Giatti Carneiro. Deliberação: 109 

Homologada com aprovação unanime. Item 15 Solicitação de criação da disciplina 110 

Práticas em Fonoaudiologia do Adulto e do Idoso (relator: Maria Hosana Conceição). 111 

Deliberação: Após ampla discussão, o Conselho aprovou a criação da disciplina 112 

mantidos os 8 créditos da proposta. Item 16 Solicitação de criação da disciplina 113 

Tópicos Avançados em Audiologia 2 (relator: Maria Hosana Conceição). Deliberação: 114 

Aprovada por unanimidade. Item 17 Homologação da Resolução 11/2014 do Colegiado 115 

do Curso de Fonoaudiologia que acata na íntegra os Capítulos I e V da Resolução 116 

138/2010 do CEPE/UnB que define as normas para mudança de curso de estudante 117 

regular de graduação para ingresso no curso de Fonoaudiologia da FCE/UnB. 118 

Deliberação: Homologada com aprovação unanime.  Item 18 Solicitação de criação da 119 

disciplina Bases Moleculares, Celulares e Funcionais da Atrofia Musculoesquelética 120 

(relator Aveliny Mantovan). Deliberação: Aprovada por unanimidade. Item 19 121 

Solicitação de criação da disciplina Pesquisa em Processos Biológicos Aplicados a 122 

Estrutura, Função e Reabilitação (relator Aveliny Mantovan). Deliberação: Aprovada 123 

por unanimidade. Item 20 Solicitação de criação da disciplina Bases Moleculares, 124 

Celulares e Funcionais da Hipertrofia Muscular (relator Aveliny Mantovan). 125 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. Por fim, o Prof. João Paulo informou do 126 

recebimento do pedido de esclarecimentos da Defensoria Pública quanto ao 127 

desligamento da estudante do estágio no Hospital da Criança de Brasília, conforme 128 

relatado em reunião anterior e que já estão sendo tomadas as providências para 129 

subsidiar a resposta. Nada mais havendo a tratar, às doze horas e dez minutos, o 130 

Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Márcia Amaral, lavrei a presente 131 

Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente da mesa. 132 
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