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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO DA
FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada em dezessete de maio do ano de dois mil e dezessete, iniciada às
nove horas e sete 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, Tânia Cris na Santa Bárbara Rehem, Felipe Augusto dos Santos Mendes, Josevan
Cerqueira Leal, Aline Mar ns de Toledo, Laura Davison Mangilli Toni, Isabella Monteiro de Castro Silva,
Alex Leite Pereira, Carla Nunes de Araújo, Ana Clara Bonini Rocha, Paula Melo Mar ns, Diêgo Juscelino
Santos Dias, Thaís da Silva Magalhães, Lorraine Carvalho Marini e Isis Rocha Vieira. 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) Foram instalados os ramais da FCE que poderão ser u lizados por todos
mediante uso de senha individual cadastrada no CPF do servidor. Entregou aos coordenadores uma lista
com os ramais das unidades administra vas da FCE. 2) Durante a reunião do Colegiado de Pós-graduação
do CDS foi levantada a demanda pela instalação dos geradores ainda este semestre. Também serão
corrigidas algumas inﬁltrações, além de outras obras para adequações e para minimizar os efeitos das
chuvas foram prome das pela PRC. 3) A Prof.ª Ana Clara Bonini informou que está aberto o edital de
bolsas, cujas solicitações deverão ser encaminhadas via SEI, conforme orientação do DEX. 4) Profª
Isabella Monteiro comunicou que dia 18/05 às 08:30 acontecerá um evento sobre “Diversidade e
Resistência na Universidade” e haverá um ônibus saindo da FCE. 5) A Prof.ª Nazareth informou que
haverá um evento em comemoração à semana da luta an manicomial que ocorrerá na sexta-feira dia
19/05 às 14h no auditório UED, com a realização de uma mesa redonda. 6) A Prof.ª Isabella informou que
ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 a Jornada de Fonoaudiologia. Pauta: Item 2.1 Atas das 44ª e 45ª reuniões
ordinárias do Colegiado de Graduação e Extensão, realizadas em 19/04/2017 e 03/05/2017,
respec vamente. Deliberação: Aprovadas com uma abstenção. Item 2.2 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: O processo será
encaminhado Ad Referendum. Item 2.3 Homologação da solicitação de mudança de status de módulo
livre para opta va da disciplina "Introdução a Gerontologia – cód. 199591" ofertada pelo CEAM/UnB para
possibilitar a oferta aos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Saúde Cole va,
Terapia Ocupacional da FCE pelo Prof. Otávio Nóbrega do CBBS. Deliberação: Homologado com uma
abstenção. Item 2.4 Homologação da proposta de projeto de extensão "Riscos Químicos da Catação:
Abordagem em toxicologia de metais" da Prof.ª Vivian da Silva Santos (SEI 23106.050183/2017-88) Relato Coord. Extensão Vanessa Cruvinel. Deliberação: Homologado com aprovação unânime. Item 2.5
Regimento de Trabalho de Conclusão de Curso da FCE e deﬁnição acerca da entrega da documentação
dos TCC’s dos cursos. Deliberação: Após ampla discussão foram dados como encaminhamentos: 1)
Cobrar dos membros que representam os Colegiados dos cursos na Comissão que estes levem a
discussão do assunto aos respec vos Colegiados; 2) escolher um membro do Colegiado de Bases
Biológicas para compor a Comissão do regimento; 3) encaminhar o arquivo do regimento elaborado para
os coordenadores; e 4) pautar a discussão do tema na reunião do dia 14/06/2017. Item 2.6 Discussão
acerca de calendário único para entrega de a vidades complementares de todos os cursos. Deliberação:
Após ampla discussão foram sugeridos os meses de maio e outubro para que seja discu do junto à
Secretaria de Acadêmica Graduação e deﬁnição do melhor período para recebimento da comprovação de
a vidades complementares. Item 2.7 Deliberação acerca dos procedimentos para a revisão de menção.
Deliberação: Após ampla discussão foi dado como encaminhamento que a secretaria siga o calendário do
DEG. Nada mais havendo a tratar, às doze horas e dez, 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 Joao Paulo Chieregato Matheus, Vice-Diretor(a) da
Faculdade de Ceilândia, em 08/11/2017, às 17:17, 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 Márcia Cris na Freire de Souza Amaral, Secretário(a)
Execu vo(a) da Faculdade de Ceilândia, em 13/11/2017, às 10:36, 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
h p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1858253 e
o código CRC 71C43FBE.
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