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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

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

três de novembro do ano de dois mil e dezesseis, iniciada às oito horas e 3 

quarenta e seis minutos na Sala de Reunião da UED, com a presença dos 4 

professores: João Paulo Chieregato Matheus, Vice-Diretor e Presidente da Mesa, 5 

Rodrigo Haddad, Vivian da Silva Santos, Breitner Luiz Tavares, Wildo 6 

Navegantes de Araújo, Mariana Sodário Cruz, Walterlânia Silva Santos, Anna 7 

Carolina Faleiros Martins, Maria de Nazareth R. Malcher de O. Silva, Ioneide de 8 

Oliveira Campos, Felipe Augusto dos Santos Mendes, Leonardo Petrus da Sila, 9 

Laura Davison Mangilli Toni, Eduardo Magalhães Silva, Isabella Monteiro de 10 

Castro Silva, Alex Leite Pereira, Ana Clara Bonini Rocha e Maria Luisa Dias da 11 

Costa. Participaram como convidados: Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira e 12 

Flávia Pereira Rocha. O Presidente iniciou a reunião com a leitura da pauta que 13 

foi aprovada pelos membros do Colegiado e deu sequencia aos informes: 1) 14 

Informou aos coordenadores que a prova do ENADE ocorrerá em 20/11; 2) 15 

Lembrou que na secretaria de Graduação não existe um secretário exclusivo 16 

para cada curso de graduação, mas uma divisão para facilitar a execução das 17 

tarefas, mas que, portanto todos respondem pelos processos da secretaria; 3) 18 

Foi elaborado um modelo para preenchimento da lista de ofertas de modo a 19 

padronizar e facilitar o lançamento no sistema pela secretaria de graduação e 20 

que será enviado aos coordenadores por e-mail. Além disso, o prazo para envio 21 

das listas se encerra amanhã; 4) Os planos de ensino também devem seguir o 22 

modelo padrão da Universidade e ressaltou a importância de se firmar este 23 

contrato com os alunos no início de cada semestre; 5) A Profª Dayani informou 24 

que o Comitê de Ética na FCE está em processo de implantação com previsão 25 

para o encaminhamento de projetos ainda para este mês; 6) Hoje ocorrerá a 26 

assembleia dos estudantes, a partir das 18h para tratar da ocupação dos 27 

espaços do campus FCE. Os estudantes convidaram os professores para 28 

participarem como ouvintes; 7) A Profª Ana Clara informou que ocorreu a semana 29 

de extensão da FCE e que é necessário trabalhar para que haja uma maior 30 

participação nas próximas edições, já que não existe esta cultura ainda na FCE. 31 

Após a inclusão dos quantitativos de participantes pelos professores a 32 

Coordenação de Extensão elaborará o relatório para apresentação ao Colegiado. 33 

Informou que algumas ações não foram cadastradas na plataforma, o que 34 
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dificulta a emissão de certificação para os participantes e para os docentes. 35 

Pediu que as informações fossem enviadas no e-mail extensaofce@unb.br aos 36 

cuidados de Mônica, secretária da extensão. A profª Vivian perguntou quanto a 37 

realização da mostra de curso na FCE também, pois os participantes do Darcy 38 

pensam se tratar do curso de Farmácia daquele Campus. A profª Clélia disse 39 

considerar importante que tenha uma representação dos cursos da FCE no 40 

Darcy e a realização da mostra de cursos também na FCE e o Presidente 41 

informou que verificará esta possibilidade junto ao DEX; 8) O Presidente informou 42 

que a Secretaria de Educação encaminhou Ofício em que informa da liminar que 43 

determina a desocupação imediata dos espaços das salas de aula do CEM 04 e 44 

portanto, as atividades estão sendo realocadas aqui no Campus FCE. Quanto 45 

aos laboratórios, diante da impossibilidade de retirada dos equipamentos acredita 46 

que estas atividades permaneçam ainda no CEM 04; 9) As listas de frequência 47 

dos docentes e dos técnicos circulou entre os conselheiros para verificação se os 48 

períodos de afastamento, férias, atestados e os horários de trabalho informados 49 

coincidem com o informado; 10) Por fim, a profª Mariana Sodário informou que 50 

houve uma consulta para indicação de representantes no Conselho Regional de 51 

Saúde da Ceilândia e que a FCE conseguiu duas representações, titular e 52 

suplente, para as quais foi indicada como membro titular provisoriamente por 53 

estar inserida nas atividades da Regional, entretanto é necessário encaminhar 54 

até amanhã os nomes dos dois representantes com risco de se perder a vaga 55 

para outra instituição de Ceilândia. A profª Ana Clara Bonini Rocha se 56 

disponibilizou a ocupar a vaga de suplente em razão de seu engajamento em  57 

atividades de extensão e o Colegiado homologou com aprovação unanime. Será 58 

encaminhado um Ofício formalizando as indicações que também serão 59 

homologadas na próxima reunião do Conselho Pleno por se tratar de 60 

representação externa. Pauta: Item 2.1 Ata da 41ª Reunião Ordinária do 61 

Colegiado de Graduação e Extensão da FCE, realizada em 05/10/2016. 62 

Deliberação: Aprovada com duas abstenções. Item 2.2 Deliberação acerca da 63 

representação do servidor técnico-administrativo da Secretaria de Graduação no 64 

Colegiado de Graduação e Extensão. Deliberação: O Presidente da mesa 65 

informou que em razão da natureza das atividades da Secretaria Acadêmica de 66 

Graduação há a necessidade de um representante permanente no Colegiado de 67 

Graduação e Extensão. O nome da servidora Flávia Pereira Rocha foi indicado e 68 
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homologado com aprovação unanime. Item 2.3 Lista de ofertas 1/2017. 69 

Deliberação: O Presidente perguntou aos Coordenadores se houve alterações 70 

nas listas apresentadas pelos cursos em reunião anterior e o curso de Saúde 71 

Coletiva informou a alteração na disciplina de IPC, turma E. Na sequencia, a 72 

Profª Nazareth fez o levantamento das dificuldades encontradas na contratação 73 

de professores substitutos, o que tem sobrecarregado os docentes do curso de 74 

Terapia Ocupacional. O Presidente informou que este problema está ocorrendo 75 

em toda a Universidade e que é um dos gargalos da gestão atual e que 76 

provavelmente permanecerá durante a nova gestão. Entretanto, informou que a 77 

Direção da FCE está acompanhando de perto estes casos junto ao DGP. A Profª 78 

Laura questionou o CBBS sobre como se dará a reposição dos créditos da 79 

disciplina (MAD 04?) que sofreu redução de 04 para 02 créditos, ou que impacto 80 

isso terá na grade dos estudantes para o cumprimento da carga de disciplinas 81 

obrigatórias. Tal questionamento seguiu-se com a colocação de outras dúvidas 82 

dos conselheiros e houve uma ampla discussão, pois há uma grande 83 

preocupação quanto ao impacto que essas mudanças na oferta das disciplinas 84 

da Área Básica gerarão nos cursos. O Prof. Alex Leite sugeriu uma reunião com 85 

os coordenadores de cursos e os membros do CBBS para esclarecimentos 86 

quanto à implantação da nova oferta de disciplinas o que foi acatado pelos 87 

membros. O Presidente deu prosseguimento à reunião com a apresentação da 88 

tabela de ensalamento das disciplinas. Após a readequação e inclusão das 89 

disciplinas em salas dos cursos com horários vagos, a lista de ofertas de 90 

disciplinas específicas foi aprovada por unanimidade. Os coordenadores 91 

informaram também o quantitativo de disciplinas que serão ofertadas no Verão 92 

(0/2017), sendo: Fisioterapia e Farmácia ofertando 10 disciplinas cada com no 93 

máximo 45 vagas; Enfermagem ofertando 12 disciplinas com no máximo 35 94 

vagas; Terapia Ocupacional ofertando 5 disciplinas com no máximo 50 vagas; 95 

Saúde Coletiva ofertando 4 disciplinas com no máximo 60 vagas, com 96 

possibilidade de oferta de mais duas disciplinas, condicionada à contratação de 97 

professor voluntário; Fonoaudiologia ofertando 9 disciplinas com no máximo 25 98 

vagas; e Área de Bases Biológicas ofertando 10 disciplinas com no máximo 45 99 

vagas. O Colegiado aprovou a oferta de Verão por unanimidade.  Quanto à 100 

demanda por espaços da FCE, o Prof. Rodrigo Carregaro solicitou a inclusão da 101 

Pós-graduação no agendamento dos auditórios como já ocorre com os TCC’s, 102 
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pois tem tido dificuldades para agendar estes espaços para as qualificações da 103 

pós-graduação. Item 2.4 Homologação da proposta de Projeto de Extensão 104 

“Educanvisa” proposto por Walter Ramalho (SEI 23106.077223/2016-58) – 105 

Relator Vanessa Cruvinel. Deliberação: Homologado com aprovação unanime. 106 

Item 2.5 Solicitação de criação da disciplina “Estatística aplicada às Ciências 107 

Farmacêuticas” (SEI 23106.010090/2016-30) – relator Laura Mangilli. 108 

Deliberação: O parecer do relator favorável à solicitação foi aprovado por 109 

unanimidade. Item 2.6 Solicitação de criação da disciplina “Tópicos Especiais em 110 

interações patógeno-hospedeiro” (SEI 23106.019655/2016-44) – relator Maria de 111 

Nazareth. Deliberação: O processo foi retirado de pauta para as adequações 112 

sugeridas pelo parecerista e deverá retornar na próxima reunião do Colegiado. 113 

Item 2.7 Solicitação de criação da disciplina “Terapia Ocupacional e o contexto 114 

escolar infantil” (SEI 23106.089217/2016-43) – relator Breitner Tavares. 115 

Deliberação: O processo foi retirado de pauta e deverá ser encaminhado para o 116 

parecerista que fez a primeira avaliação do processo e retornar para o Colegiado.  117 

Item 2.8 Solicitação de criação da disciplina “Terapia Ocupacional no processo 118 

de inclusão escolar” (SEI 23106.089273/2016-88)  – relator Breitner Tavares. 119 

Deliberação: O processo foi retirado de pauta e deverá ser encaminhado para o 120 

parecerista que fez a primeira avaliação do processo e retornar para o Colegiado.  121 

Item 2.9 Solicitação de criação da disciplina “Pesquisa em Terapia Ocupacional” 122 

(SEI 23106.089113/2016-39) – relator Rodrigo Haddad. Deliberação: O parecer 123 

do relator favorável à solicitação foi aprovado por unanimidade. Nada mais 124 

havendo a tratar, às doze horas e cinquenta minutos, o Presidente deu por 125 

encerrada a reunião, da qual eu, Márcia Cristina Freire de Souza, lavrei a 126 

presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo 127 

Presidente da mesa. 128 

 129 

 130 

João Paulo Chieregato Matheus 131 

Presidente 132 

 133 

 134 

Márcia Cristina Freire de Souza 135 

Secretária Executiva 136 


