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ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO DA
FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada em sete de julho do ano de dois mil e dezessete, iniciada às nove
horas e trinta e oito 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, Breitner Luiz Tavares,
Walterlânia Silva Santos, Maria de Nazareth R. Malcher de O. Silva, Ioneide de Oliveira Campos, Josevan
Cerqueira Leal, Aline Araújo do Carmo, Laura Davison Mangilli Toni, Melissa Nara de Carvalho Picinato
Pirola, Alex Leite Pereira e Larissa Fernandes Matos. Par cipou como ouvinte Anna Carolina Faleiros
Mar ns. 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) O Prof. João Paulo informou que con nuam
no CEPE as discussões acerca da minuta da resolução de progressão funcional quanto ao item rela vo ao
estabelecimento do perﬁl docente. Pauta: Item 2.1 Homologação da solicitação de modiﬁcações em
cadeias de pré-requisitos e alterações de posicionamento no ﬂuxo de disciplinas do curso de Fisioterapia
encaminhada Ad Referendum (SEI 23106.072240/2017-80). Deliberação: Homologado com aprovação
unânime. Item 2.2 Regimento de Trabalho de Conclusão de Curso da FCE e deﬁnição acerca da entrega da
documentação dos TCC’s dos cursos (SEI 23106.049006/2017-59). Relato: A Prof.ª Aline Araújo do Carmo
apresentou a versão do documento após alterações oriundas das discussões feitas na reunião com a
comissão de TCC. Houve ampla discussão acerca do texto que, segundo alguns conselheiros, não
contempla as peculiaridades de cada curso. No curso de Farmácia, a Prof.ª Vivian informou que o tempo
máximo es pulado para as apresentações nos auditórios não é suﬁciente para as apresentações de TCC.
Disse ainda que o Prof. Juliano Chaker, representante da Farmácia na Comissão de TCC aﬁrmou não ter
recebido a convocação para a reunião e que, portanto, não houve o posicionamento do curso. A Prof.ª
Aline Araújo aﬁrmou, entretanto, que o Prof. Juliano estava na reunião quando foi marcada a reunião
seguinte e que também par cipa do grupo de whatsapp em que são discu das estas questões. Houve
ampla discussão e o Prof. João Paulo encerrou as discussões deixando em aberto a possibilidade de
marcação de reunião especíﬁca para debater o tema. Item 2.3 Solicitação de equivalência entre as
disciplinas “Seguridade Social 2 – Saúde (cód. 136841)” e “Pesquisa em Serviço Social 1 (Cód. 136719)”
ofertadas pelo curso de Serviço Social e as disciplinas “Polí cas, Sistemas e Serviços de Saúde (cód.
180521)” e “Introdução à Pesquisa Cien ﬁca (Cód. 170917)” ofertadas pela FCE (SEI 23106.032114/201792) – relator Carla Nunes. Deliberação: Re rado de pauta a pedido da Prof.ª Nazareth. Item 2.4
Homologação da indicação de Melissa Nara de Carvalho Picinato Pirola e Isabella Monteiro de Castro
Silva como representantes docentes tular e suplente, respec vamente, do curso de Fonoaudiologia no
Colegiado de Graduação. Deliberação: Homologado com aprovação unânime. Item 2.5 Cons tuição da
comissão organizadora dos 10 anos da FCE. Deliberação: Foram indicados os nomes de Daniela da Silva
Rodrigues – TO, Larissa Fernandes Matos – Bases, Maria de Nazareth R. Malcher de O. Silva – TO e Márcia
Cris na Freire de Souza – técnico-administra vo. O Conselho homologou com aprovação unânime. 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 17:18, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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 10:37, 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 1858291 e
o código CRC 5276B5A5.
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