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ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 1 

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

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

minutos na Sala de Reunião da UED, com a presença dos professores: João Paulo 4 

Chieregato Matheus, Vice-Diretor e Presidente da Mesa, Rodrigo Haddad, Claure 5 

Naim Lunardi, Wildo Navegantes de Araújo, Mariana Sodário, Walterlânia Silva 6 

Santos, Tânia Cristina Santa Barbara Rehem, Maria de Nazareth R. Malcher de O. 7 

Silva, Ioneide de Oliveira Campos, Felipe Augusto dos Santos Mendes, Laura 8 

Davison Mangilli Toni, Isabella Monteiro de Castro Silva, Alex Leite Pereira, Elaine 9 

Cristina Leite Pereira, José Airton Jorge Alves, e Maria Luisa Dias da Costa. 10 

Participaram como convidados: Diêgo Madureira de Oliveira, Jamila Reis de Oliveira 11 

e Isabella Leite de Moraes. Justificou ausência: Breitner Luiz Tavares. O Presidente 12 

iniciou a reunião com a leitura da pauta que foi aprovada pelos membros do 13 

Colegiado após a inclusão de 1 item e deu sequencia aos informes: 1) O prof. Alex 14 

relatou o episódio em que um ex-estudante aparentando estar embriagado adentrou 15 

sua sala à procura do prof. Breitner. O rapaz informou estar acompanhado por outro 16 

e que este portava uma arma. Houve uma conversa e o jovem falou em suicídio e 17 

outros assuntos desconexos. O Prof. Alex pediu mais atenção da segurança, pois o 18 

jovem estava visivelmente alcoolizado e ainda assim teve acesso ao Campus. Após 19 

ampla discussão, o Prof. João Paulo fez como encaminhamento a necessidade de 20 

discussão do tema no Conselho Pleno. Em seguida informou os telefones do 21 

encarregado da segurança no Campus e pediu a todos que liguem caso percebam 22 

alguma movimentação estranha. 2) A Prof.ª Isabella informou que esteve em reunião 23 

com membros da Secretaria de Planejamento – SEPLAG e que estão em 24 

andamento para firmar convênio para estágio dos estudantes do curso de 25 

Fonoaudiologia, entretanto a Secretaria demonstrou interesse em que os outros 26 

cursos da FCE também participem. Informou ainda que SEPLAG será a responsável 27 

por todos os contratos de estágio partir de então. Informou o contato do Sr. Hamilton 28 

(61-3313-3109) para mais informações. 3) O Prof. João Paulo informou que no 29 

período de 25 a 29/10 ocorrerão as mostras de cursos da UnB no Campus Darcy 30 

Ribeiro. Disse que para o próximo ano quer trazer o projeto para a FCE. 4) Lembrou 31 

ainda que amanhã, dia 06/10 ocorrerá a reunião com o Superintendente de Projetos 32 

da Finatec a partir da 11h30 para discussão da implantação do Núcleo de Apoio a 33 
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Projetos  na FCE. Pediu a participação de todos. 5) Por fim, informou que oferta do 34 

semestres 0/2017 e 1/2017 já serão discutidas. Além disso, será retomada a 35 

discussão sobre o fluxo dos alunos do primeiro semestre. Pauta: Item 1 Ata da 40ª 36 

Reunião Ordinária do Colegiado de Graduação e Extensão da FCE, realizada em 37 

21/09/2016. Deliberação: Aprovada com duas abstenções. Item 2 Homologação do 38 

pedido de inclusão de disciplinas optativas para o curso de Enfermagem (SEI 39 

23106.027397/2016-70). Deliberação: retirado da última pauta e aguarda 40 

posicionamento do curso. Item 3 Solicitação de criação da disciplina “Terapia 41 

Ocupacional e o contexto escolar infantil” (SEI 23106.013554/2016-60). 42 

Deliberação: O Colegiado deliberou pela devolução do processo ao relator para 43 

emissão de novo parecer após as adequações do curso. Item 4 Solicitação de 44 

criação da disciplina “Pesquisa em Terapia Ocupacional” (SEI 23106.045600/2016-45 

90). Deliberação: O Colegiado deliberou pela devolução do processo ao relator para 46 

emissão de novo parecer após as adequações do curso. Item 5 Solicitação de 47 

criação da disciplina “Terapia Ocupacional no processo de inclusão escolar” (SEI 48 

23106.013530/2016-19). Deliberação: O Colegiado deliberou pela devolução do 49 

processo ao relator para emissão de novo parecer após as adequações do curso. 50 

Item 6 Solicitação de criação da disciplina “Estatística aplicada às Ciências 51 

Farmacêuticas” (SEI 23106.010090/2016-30). Deliberação: Retirado da última pauta 52 

e aguarda posicionamento do curso. Item 7 Posicionamento dos Colegiados quanto 53 

a definição sobre propostas de representação do CBBS nos demais Colegiados de 54 

Graduação e atuação de seus membros no CBBS (permanente ou esporádica). 55 

Deliberação: O Prof. Rodrigo Haddad informou que o posicionamento do curso de 56 

Farmácia é pela manutenção de um membro do CBBS em seu Colegiado na 57 

condição de conselheiro consultivo, tendo sua participação condicionada à 58 

existência de assunto em pauta pertinente às áreas básicas e o mesmo em relação 59 

ao membro do Colegiado de Farmácia no CBBS. Os cursos de Fisioterapia, 60 

Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Saúde Coletiva manifestaram interesse na 61 

manutenção do membro permanente do CBBS em seus colegiados. A Profª Mariana 62 

Sodário justificou a posição do Colegiado de Saúde Coletiva por entendimento de 63 

que se trata de uma decisão do Conselho Pleno que, portanto foi acatada. O Prof. 64 

Diêgo informou que a criação do CBBS foi para evitar a departamentalização da área 65 

de Bases Biológicas e que o CBBS existe, mas não está formalmente amparado por 66 

lei. A Profª Elaine informou que os mandatos dos representantes estão vencidos 67 
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desde julho e, portanto haverá rodízio para realocação desses membros. Após 68 

ampla discussão acerca da sobrecarga desses representantes, já que participam de 69 

dois colegiados e a defesa por parte dos coordenadores quanto às contribuições 70 

desses membros nos Colegiados, o Prof. Alex, com base na justificativa dada pela 71 

Profª Mariana Sodário solicitou que o tema seja levado ao Conselho Pleno, de onde 72 

veio a deliberação, bem como incluir na discussão a questão dos envolvidos nos 73 

afastamentos docentes (20%), já que o membro participa de dois Colegiados e a 74 

atribuição de processos para relatoria. O Presidente acatou o pedido e o item estará 75 

na pauta da próxima reunião do Conselho Pleno.  Item 8 Solicitação de criação da 76 

disciplina "Processos Patológicos" (SEI 23106.081238/2016-11) – relator Rodrigo 77 

Haddad. Deliberação: O parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item 9 78 

Solicitação de criação da disciplina "Suporte e Movimento" (SEI 23106.081177/2016-79 

91 ) – relator Rodrigo Haddad. Deliberação: O parecer do relator foi aprovado por 80 

unanimidade. Item 10 Solicitação de criação da disciplina "Da Célula aos Sistemas" 81 

(SEI 23106.081228/2016-85) – relator Rodrigo Haddad. Deliberação: O parecer do 82 

relator foi aprovado por unanimidade. Item 11 Solicitação de criação da disciplina 83 

"Práticas em Bioquímica e Biologia Celular" (SEI 23106.081401/2016-45) – relator 84 

Rodrigo Haddad. Deliberação: O parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 85 

Item 12 Solicitação de criação da disciplina "Parasitoses Humanas" (SEI 86 

23106.081412/2016-25) – relator Rodrigo Haddad. Deliberação: O parecer do 87 

relator foi aprovado por unanimidade. Item 13 Apreciação de alterações em 88 

disciplinas das Áreas Básicas  tais como: redução de créditos, mudanças de nomes, 89 

quebras de requisitos e mudança na forma de disciplinas já existentes. Deliberação: 90 

O professor Diêgo Madureira apresentou uma tabela com as principais alterações e 91 

após ampla discussão o Colegiado deliberou pela aprovação com 1 abstenção. Item 92 

14 Homologação do projeto de extensão “Integração Atenção Básica-Ensino como 93 

Estratégia Potencializadora para Formação”. Deliberação: Homologado com 94 

aprovação unanime.  Nada mais havendo a tratar, às doze horas e quinze minutos, o 95 

Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Márcia Cristina Freire de 96 

Souza, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim 97 

e pelo Presidente da mesa. 98 

 99 

João Paulo Chieregato Matheus 100 

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=545498&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001046&infra_hash=67c02a7af944d4fc32f8ac0f7981588b6845db307874b8d01c4030774bc85cee
https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=545498&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001046&infra_hash=67c02a7af944d4fc32f8ac0f7981588b6845db307874b8d01c4030774bc85cee
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Presidente 101 

 102 

Márcia Cristina Freire de Souza 103 

Secretária Executiva 104 


