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ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO DA
FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada em três de maio do ano de dois mil e dezessete, iniciada às oito
horas e cinquenta e quatro minutos na Sala de Reunião da UED, com a presença dos professores: João
Paulo Chieregato Matheus, Vice‐Diretor e Presidente da Mesa, Camila Alves Areda, Vivian da Silva Santos,
Breitner Luiz Tavares, Mariana Sodário Cruz, Walterlânia Silva Santos, Maria de Nazareth R. Malcher de O.
Silva, Ioneide de Oliveira Campos, Ana Cris na de Jesus Alves, Felipe Augusto dos Santos Mendes, Laura
Davison Mangilli Toni e Isabella Monteiro de Castro Silva, Alex Leite Pereira. Par cipou como ouvinte:
Edgar Guimarães Bione e Thaís da Silva Magalhães. 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) A Prof.ª
Mariana Sodário solicitou aos coordenadores que seja feito o levantamento de nomes para subs tuí‐la na
representação do Conselho Nacional de Saúde, cuja reunião ocorre normalmente na terceira terça‐feira
do mês. Ressaltou a importância desta indicação para que a UnB não perca o assento. Informou ainda
que ocorrerá no dia 20/05 a Conferência Regional de Saúde da Mulher que discu rá problemas
relacionados à saúde da mulher. Haverá o sorteio de vagas para a Conferência Internacional. No dia 11/05
já ocorrerão a vidades de preparação para a Conferência. 2) O Prof. João Paulo esclareceu que surgiu um
comunicado de que a Direção estaria com a intenção de dissolver o CBBS, informação que não procede
pois o que houve foi a discussão acerca do documento encaminhado pelo CBBS indicando nomes para a
composição dos NDE’s, o que após discussão não foi aprovado. Em seguida fez um resgate histórico da
criação do CBBS, cuja aprovação teve como condição a permanência dos professores que migrariam para
o CBBS em seus colegiados de origem. 3) Trouxe para discussão junto aos conselheiros a necessidade de
ajuste do horário de início das reuniões tendo em vista o atraso para que tenha quórum e que tenha
início a reunião. Após ampla discussão ﬁcou deﬁnido o início das reuniões do Colegiado de Graduação e
Extensão às 9 horas. Item 1.2 Conselheiros: CEG – O Prof. Felipe Mendes informou que houve uma
reformulação no cronograma de execução do edital de auxílio para par cipação de alunos de graduação
em eventos. Antes as bolsas eram disponibilizadas por ordem de chegada o que inviabilizava a
par cipação em eventos que ocorrem mais próximos ao ﬁm do ano. O cronograma será de acordo com o
mês do evento e foi dividido em dois editais, sendo o edital DEG 002/2017 para eventos nacionais e o
edital DEG 003/2017 para eventos internacionais com diferentes valores. Informou também que a
Procuradora Geral da República ques onou o porquê de a UnB des nar 50% das vagas para o PAS
julgando que isto poderia caracterizar a reserva de vagas para um público especíﬁco. Entretanto o pedido
não foi acatado pela UnB e os calouros que ﬁzeram o PAS terão o registro feito normalmente. Será
formada uma comissão de membros da CEG para fazer o levantamento das vagas; CEX – A Prof.ª Ana
Clara não pôde comparecer à reunião mas solicitou ao Prof. João Paulo para informar que o edital PIBEX
será lançado no mês de maio e pediu que a informação seja divulgada nos colegiados; CAC – A Profª
Isabella Monteiro informou que a Profª Priscila, representante suplente que par cipou da úl ma reunião
da CAC e lhe transmi u a informação de que foi discu da a u lização de forma oﬁcial do nome social
pelos estudantes da UnB, o que foi aprovado e deverá seguir para as instâncias superiores. O Prof. Edgar
Bione que esteve presente à reunião solicitou que seja levada para discussão na CAC a demanda de mais
uma linha de ônibus. O Prof. João Paulo informou que já teve uma reunião com o Decano em que levou
as demandas de transporte da FCE e que agora aguarda um posicionamento. Pauta: Item 2.1 Deﬁnição
de ensalamento. O Presidente apresentou a tabela de ensalamento das disciplinas para o semestre
2/2017. Após a readequação e inclusão das disciplinas em salas dos cursos com horários vagos a lista de
ofertas de disciplinas especíﬁcas foi aprovada por unanimidade. Item 2.2 Homologação da lista de ofertas
2/2017. Deliberação: Homologada com aprovação unânime. 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.
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Documento assinado eletronicamente por Joao Paulo Chieregato Matheus, Vice‐Diretor(a) da
Faculdade de Ceilândia, em 24/05/2017, às 15:42, 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 1200091 e
o código CRC 25887C9E.
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