
Universidade de Brasília Faculdade de Ceilândia – FCE 

ATA DA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 1 

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

um de setembro 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: João 4 

Paulo Chieregato Matheus, Vice-Diretor e Presidente da Mesa, Araken dos Santos 5 

Werneck Rodrigues, Diretor e Vice-Presidente da Mesa, Rodrigo Haddad, Vivian da 6 

Silva Santos, Breitner Luiz Tavares, Mariana Sodário, Walterlânia Silva Santos, Tânia 7 

Cristina Santa Barbara Rehem, Maria de Nazareth R. Malcher de O. Silva, Felipe 8 

Augusto dos Santos Mendes, Aline Martins de Toledo, Eduardo Magalhães Silva, 9 

Isabella Monteiro de Castro Silva, Elaine Cristina Leite Pereira, Marina Neves 10 

Garcia, Beatriz Gomes e Maria Luisa Dias da Costa. Participaram como convidados: 11 

Guilherme Henrique Alves de Lima, Vittor Michel de Sousa Godoi, Adriele Lopes de 12 

Bastos e Jeremias Bruno Silva de Oliveira. O Presidente iniciou a reunião com a 13 

leitura da pauta que foi aprovada pelos membros do Colegiado após a inclusão de 1 14 

item e deu sequencia aos informes: 1) A Profª. Nazareth informou que o Presidente do 15 

Conselho de Saúde de Samambaia, Joel dos Santos Abreu, solicitou apoio da FCE para a 16 

realização da ação social que acontecerá em 29/10/2016, como parte das comemorações 17 

do aniversário da cidade de Samambaia. Após discussão, o encaminhamento foi para o 18 

envio do documento (Ofício nº035/2016 – CRSSAMDF) para a Coordenação de Extensão 19 

que poderá apontar projetos de extensão que contemplem ao que foi solicitado. 2) O Prof. 20 

Araken informou que estão abertas as inscrições para o curso do SEI e pediu ampla 21 

divulgação entre os docentes e alertou que alguns ainda não acessaram ao sistema, o que é 22 

extremamente necessário, já que todos os processos da Universidade hoje tramitam via SEI. 23 

3) Informou também sobre o ocorrido na última semana quando um estudante teve um surto 24 

por uso de substâncias psicotrópicas e que teve de ser atendido pelo Corpo de Bombeiros. 25 

Por este caso e outras ocorrências por uso de drogas já relatadas, convidou a todos para 26 

uma discussão sobre o tema e o levantamento de ações que minimizem estes problemas da 27 

Faculdade. Houve ampla discussão e apontamento de ações culturais que possam tirar o 28 

foco desse problema que já acontecem como a Bateria da Atlética e o retorno da capoeira. 29 

4) Informou ainda que o horário de fechamento dos Centros Acadêmicos é às 19 horas e 30 

pediu para que os representantes dos CA’s presentes avisem aos estudantes. Pediu ainda 31 

compreensão e bom senso na utilização do som, pois o volume elevado tem atrapalhado as 32 

atividades que ocorrem na FCE em horário de almoço. A Profª Elaine informou que além do 33 

barulho do som, a aglomeração de estudantes nas portas das salas de professores com 34 

conversa alta também tem atrapalhado as atividades dos docentes que costumam trabalhar 35 
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na hora do almoço. 5) O estudante Guilherme Henrique informou que está sendo implantado 36 

o projeto Bateria da Atlética que conta com 14 instrumentos. Pediu que os professores 37 

divulguem o projeto e que todos participem. O Prof. Breitner cumprimentou aos estudantes 38 

pela iniciativa e informou que a questão cultural esbarra na questão da infraestrutura, 39 

questão que deve ser discutida. Aproveitou ainda para divulgar o projeto Energia 40 

coordenado pela professora Priscila que oferece aulas de Ioga e dança. Além disso, 41 

agradeceu em nome do Centro POP a acolhida aos pacientes que realizaram atividade de 42 

música na FCE. A Profª Nazareth informou que no curso de TO tem o projeto Terapia 43 

Comunitária, com espaço para fala e troca de experiências. 6) O Prof. João lembrou aos 44 

Conselheiros que o acesso de estudantes ou da comunidade externa ao Campus fora do 45 

horário normal de funcionamento deve estar respaldado por documento com autorização 46 

prévia entregue à segurança. Os servidores são autorizados a entrar no Campus desde que 47 

estejam portando crachá de identificação. Citou um episódio em que uma professora tentou 48 

acessar o Campus sem autorização prévia por volta de 5 horas da manhã e foi impedida. 7) 49 

A Profª Walterlânia pediu que não sejam encaminhadas pessoas passando mal para o 50 

laboratório de Enfermagem, pois o profissional que atende esse paciente torna-se 51 

responsável por qualquer intercorrência após o atendimento e não há no laboratório 52 

condições mínimas para esse atendimento. Além disso, os equipamentos dos laboratórios 53 

não tem calibração, o que inviabiliza sua utilização. Pauta: Item 1 Atas das 39ª reunião 54 

ordinária realizada em 29/06/2016. Deliberação: Aprovada com 1 abstenção. Item 2 55 

Homologação do pedido de inclusão de disciplinas optativas para o curso de 56 

Enfermagem (SEI 23106.027397/2016-70). Deliberação: Retirado de pauta por 57 

solicitação da coordenação do curso. Item 3 Homologação do pedido de inclusão de 58 

disciplinas optativas para o curso de Enfermagem (SEI 23106.028143/2016-79). 59 

Deliberação: Homologado com aprovação unanime. Item 4 Homologação do pedido 60 

de inclusão de disciplinas optativas para o curso de Enfermagem (SEI 61 

23106.163/2016-40). Deliberação: Homologado com aprovação unanime. Item 5 62 

Homologação do pedido de inclusão de disciplinas optativas para o curso de 63 

Farmácia (SEI 23106.028161/2016-51). Deliberação: Homologado com aprovação 64 

unanime. Item 6 Homologação da solicitação de mudança de módulo livre para 65 

optativa da disciplina “Estágio Supervisionado em Imunologia” do curso de Farmácia 66 

(SEI 23106.017137/2016-96). Deliberação: Homologado com aprovação unanime. 67 

O processo deverá seguir para o Instituto de Biologia que é o ofertante da disciplina. 68 

Item 7 Solicitação de criação da disciplina “Terapia Ocupacional e o contexto escolar 69 

infantil” (SEI 23106.013554/2016-60). Deliberação: Retirado de pauta para instrução 70 
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processual. Item 8 Solicitação de criação da disciplina “Pesquisa em Terapia 71 

Ocupacional” (SEI 23106.045600/2016-90). Deliberação: Retirado de pauta para 72 

instrução processual. Item 9 Solicitação de criação da disciplina “Terapia 73 

Ocupacional no processo de inclusão escolar” (SEI 23106.013530/2016-19). 74 

Deliberação: Retirado de pauta para instrução processual. Item 10 Solicitação de 75 

criação da disciplina “Enfermagem no contexto do envelhecimento humano” (SEI 76 

23106.064235/2016-12). Deliberação: O parecer do relator favorável à criação da 77 

disciplina foi aprovado com a solicitação de retirada da restrição na oferta da 78 

disciplina ao curso de Enfermagem e revisão dos pré-requisitos. Item 11 Solicitação 79 

de criação da disciplina “Estatística aplicada às Ciências Farmacêuticas” (SEI 80 

23106.010090/2016-30). Deliberação: Após a leitura do parecer e ampla discussão 81 

o Prof. Rodrigo Haddad pediu vistas ao processo para solicitar esclarecimentos ao 82 

responsável pela disciplina quanto à justificativa para as disciplinas incluídas como 83 

pré-requisitos para a criação da disciplina. Item 12 Solicitação de trancamento geral 84 

justificado de Stefany Aquino Batista do curso de Enfermagem (relator Rodrigo 85 

Haddad) – SEI 23106.049552/2016-17.  Deliberação: O parecer do relator 86 

desfavorável à solicitação  de trancamento justificado foi aprovado pelo Conselho 87 

com duas abstenções. Item 13 Solicitação de criação da disciplina “Tópicos 88 

Avançados para o Gerenciamento Aplicado à Enfermagem” (SEI 89 

23106.014305/2016-91). Deliberação: O parecer favorável do relator foi aprovado 90 

por unanimidade. Item 14 Normatização acerca da capitalização de créditos por 91 

parte dos professores das Bases Biológicas referentes a orientação de TCC e 92 

definição sobre propostas de representação do CBBS nos demais Colegiados de 93 

Graduação e atuação de seus membros no CBBS (permanente ou esporádica). 94 

Deliberação: Quanto à concessão de créditos aos professores da CBBS para 95 

orientação de TCC, os professores dos cursos de Farmácia, Fisioterapia e Saúde 96 

Coletiva informaram que por decisão de seus Colegiados, os créditos não serão 97 

concedidos, pois são creditados aos professores que ministram a disciplina de TCC. 98 

Os cursos de Terapia Ocupacional e Enfermagem concedem parte do crédito ao 99 

professor de CBBS. Quanto à participação dos membros da CBBS nos Colegiados 100 

dos cursos, houve ampla discussão acerca da necessidade de participação 101 

permanente ou esporádica, quando for tratado algum tema que exija a necessidade 102 

de um membro do CBBS, entretanto o Colegiado deliberou pela discussão do tema 103 

nos seus Colegiados para o posterior posicionamento.  Nada mais havendo a tratar, 104 
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às onze horas e cinquenta e dois minutos, o Presidente deu por encerrada a reunião, 105 

da qual eu, Márcia Cristina Freire de Souza, lavrei a presente ata, que, depois de 106 

lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente da mesa. 107 

 108 

João Paulo Chieregato Matheus 109 

Presidente 110 

 111 

Márcia Cristina Freire de Souza 112 

Secretária Executiva 113 


