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ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO DA
FACULDADE DE CEILÂNDIA ‐ AMPLIADA, realizada em dezenove de abril do ano de dois mil e dezessete,
iniciada às nove horas e trinta e nove minutos na Sala de Reunião da UED, com a presença dos
professores: João Paulo Chieregato Matheus, Vice‐Diretor e Presidente da Mesa, Vivian da Silva Santos,
Breitner Luiz Tavares, Mariana Sodário Cruz, Walterlânia Silva Santos, Maria de Nazareth R. Malcher de O.
Silva, Ana Cris na de Jesus Alves, Felipe Augusto dos Santos Mendes, Aline Mar ns de Toledo, Larissa
Fernandes Matos e Ana Clara Bonini Rocha. Par ciparam os docentes: Aline Mar ns de Toledo, Osmair
Gomes de Macedo, Rodrigo Luiz Carregaro, Sérgio Ricardo Menezes Mateus e Silvana Schwerz Fungheᙀ�o;
e os técnico‐administra vos: Ana Paula Lourenço de Godoi dos Santos, Anderson José de Aquino, Diego
Juscelino Santos Dias, Elias Luiz Ba sta Cavalcante, Jean Carlos Soares, Jeﬀerson de Jesus Santos, Leandra
da Silva, Marcos Antonio Floren no de Oliveira Leite, Marcos Aurélio Neves de Carvalho e Modoaldo
Teles do Espírito Santo. O Presidente iniciou a reunião com a leitura da pauta que foi aprovada pelos
membros do Colegiado e deu sequência aos informes: Item 1.1 Gerais: 1) Foi encaminhado um
memorando contendo as instruções para a elaboração da lista de ofertas 2/2017 a todos os colegiados
que devem discu r para envio ao SAA até o dia 03/05. Item 1.2 Conselheiros: CEG – Não houveram
atualizações; CEX – A Prof.ª Vanessa Cruvinel informou que houve a discussão acerca das polí cas e
diretrizes da extensão da UnB e o encaminhamento para a ins tucionalização do Colegiado de Extensão e
a creditação dos 10%. Item 1.3 Reforma da previdência – Advogados da ADUnB: A Advogada Marcelise
Azevedo (Roberto, Mauro & Advogados) proferiu uma palestra acerca das principais alterações na
legislação e os impactos aos beneﬁciários com a proposta de reforma da previdência em análise por
parlamentares do Congresso Nacional. Houve ao ﬁnal da palestra a par cipação de membros da ADUnB
que se posicionaram contrários à reforma da maneira em que está apresentada no texto do projeto até o
momento. Pauta: Item 2.1 Ata da 43ª Reunião Ordinária do Colegiado de Graduação, realizada em
08/12/2016. Deliberação: Aprovada com uma abstenção. Item 2.2 Homologação do Calendário dos
seminários integra vos dos semestres 1 e 2/2017. Deliberação: O Conselho homologou as datas de 27 e
28/06/2017 para a realização dos Seminários Integra vos. Item 2.3 Homologação da indicação de Daniela
Cas lho Orsi como representante tular docente do curso de Farmácia no Colegiado de Graduação e
Extensão. Deliberação: Homologado com aprovação unânime. Item 2.4 Homologação da mudança de
status de módulo livre para opta va das Disciplinas Tópicos Especiais em Saúde Cole va 2 (código
202061) e Tópicos Especiais e Saúde Cole va 4 (código 202118) do curso de Terapia Ocupacional (SEI
23106.072229/2016‐39). Deliberação: Homologado com aprovação unânime. Item 2.5 Homologação das
mudanças no Regulamento de Estágio Supervisionado do Curso de TO aprovadas na 16º Reunião
Extraordinária de Colegiado do Curso de Terapia Ocupacional (SEI 23106.039587/2017‐11). Deliberação:
Homologado com aprovação unânime. Item 2.6 Homologação da solicitação de mudança de status de
módulo livre para opta va de bloco de disciplinas do curso de Farmácia (SEI 23106.037806/2017‐27).
Deliberação: Homologado com aprovação unânime. Item 2.7 Homologação da solicitação de mudança de
status de opta va para obrigatória da disciplina “Interação Parasito Hospedeira” ‐ cód. 181382, do curso
de Saúde Cole va (SEI23106.037162/2017‐77). Deliberação: Re rado de pauta. O Processo seguirá para
manifestação do CBBS. Item 2.8 Solicitação de criação da disciplina Laboratório de A vidade 1 do curso
de Terapia Ocupacional (SEI 23106.094950/2016‐80) – relator Tania Rehem. Deliberação: Re rado de
pauta a pedido da Coordenação do curso de TO para adequação às novas regras de mudanças na matriz
curricular. Item 2.9 Proposta de curso de extensão in tulado “U lização da termoextrusão para produção
de sistemas sólidos de liberação de medicamentos” proposto pela Prof.ª Lívia de Sá Barreto (SEI
23106.025767/2017‐15) ‐ relator Coordenação de Extensão. Deliberação: O processo seguiu em paralelo
ao Colegiado de Graduação e ao DEX, e neste úl mo já foi aprovado. Item 2.10 Discussão acerca de
calendário único para entrega de a vidades complementares de todos os cursos. Deliberação: Manter
em pauta para discussão em reuniões próximas. Item 2.11 Deliberação acerca dos procedimentos para a
revisão de menção. Deliberação: Manter em pauta para discussão em reuniões próximas. Item 2.12
Prazos pelos professores para avaliação de monitoria e revisão de menção. Deliberação: Após ampla
discussão o Colegiado reforçou a necessidade de se seguir o calendário de revisão de menção que está
es pulado entre as duas primeiras semanas do semestre para o envio de uma resposta e evitar o
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acúmulo de processos. Deve‐se também orientar o estudante para a obediência desses prazos que
devem constar do plano de ensino. Quanto à monitoria, os docentes devem enviar os nomes dos
monitores até o úl mo dia le vo. Item 2.13 Solicitação do Comitê Gestor dos Laboratórios
Mul disciplinares da FCE de representa vidade no Colegiado de Graduação – Juliano Chacker (Comitê
Gestor dos Laboratórios Mul disciplinares). Deliberação: O Conselho acatou a solicitação e terá como
membros representantes do referido Comitê a Profª Paula Melo Mar ns ‐ tular e o técnico‐
administra vo Diêgo Juscelino Santos Dias – Suplente. Item 2.14 Homologação da indicação de membros
do CBBS aos NDE’s dos cursos de graduação da FCE (SEI 23106.035667/2017‐05). Deliberação: Após
ampla discussão acerca necessidade de par cipação permanente de um membro do CBBS não só no
NDE, mas nos Colegiados dos cursos, cujo posicionamento do CBBS é de que há impossibilidade em razão
da grande demanda de outras representações de seus membros, o Colegiado deliberou por não
homologar a indicação dos nomes do CBBS aos NDE’s com 10 votos contrários, um favorável e uma
abstenção. Nada mais havendo a tratar, às doze horas e doze, o Presidente deu por encerrada a reunião,
da qual eu, Márcia Cris na Freire de Souza, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será
assinada por mim e pelo Presidente da mesa.
Documento assinado eletronicamente por Márcia Cris na Freire de Souza Amaral, Secretário(a)
Execu vo(a) da Faculdade de Ceilândia, em 23/05/2017, às 14:22, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Joao Paulo Chieregato Matheus, Vice‐Diretor(a) da
Faculdade de Ceilândia, em 24/05/2017, às 15:41, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
hᙀ�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1200068 e
o código CRC C9F38215.
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