
  
 
 

 

CONVOCAÇÃO 

 

 

Senhores conselheiros, convoco a todos para comparecer à 51ª Reunião 

Ordinária Ampliada do Colegiado de Graduação da Faculdade de Ceilândia, que se realizará 

no dia 07 de dezembro de 2017 (quinta-feira), às 09h00, no auditório UED. 

Na oportunidade, solicito a Vossa Senhoria o comparecimento à Reunião com 10 

minutos de antecedência. 

 

 

Prof. João Paulo Chieregato Matheus 

Presidente do Colegiado de Graduação e Extensão da FCE 
Vice-Diretor da Faculdade de Ceilândia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

PAUTA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA AMPLIADA DO  

COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DA FCE 

 

DATA: 07/12/2017 
HORÁRIO: 09h 
LOCAL: sala de reuniões UED 
  

1. Informes 
 
1.1 Gerais 
1.1.1 Entrega do Plano de Ensino na Secretaria de Graduação; 

1.1.2 Necessidade de reserva de salas de aula disponíveis durante o semestre; 

1.2 Conselheiros: CEG, CAC; 
1.3 Cópias no apoio didático; 

2. Assuntos para deliberação: 
 

2.1 Ata da 50ª reunião ordinária do Colegiado de Graduação, realizadas em 04/10/2017; 

2.2 Formato de entrega da lista de ofertas de disciplinas; 

2.3 Aprovação do calendário de reuniões ordinárias do Colegiado de Graduação; 

2.4 Seminários integrativos:   - data para realização em 2018/01 e 2018/02; 

 - calendário de reuniões para planejamento das atividades; 

  - possíveis temáticas a serem abordadas; 

 - critérios para condução e avaliação das disciplinas; 

 - atividades acadêmicas que poderão ser realizadas nos dias; 

2.5 Homologação da indicação de Eduardo Magalhães da Silva como representante 

docente titular do curso de Fonoaudiologia no Colegiado de Graduação da FCE (SEI 

23106.144775/2017-60); 

2.6 Homologação da indicação de Josiane Maria Oliveira de Souza como representante 

docente suplente do curso de Enfermagem no Colegiado de Graduação da FCE (SEI 

23106.141582/2017-57); 

2.7 Homologação da solicitação de mudanças de pré-requisitos para disciplinas 



  
 
 

obrigatórias e optativas do curso de Fonoaudiologia (SEI 23106.146636/2017-71); 

2.8 Homologação da solicitação de mudança de status da disciplina “Suporte e movimento” 

(código 120383) de optativa para disciplina obrigatória para o Curso de Terapia 

Ocupacional (SEI 23106.135504/2017-13); 

2.9 Calendário de reuniões 2018; 

2.10 Definição de locais para defesa de TCC. 

 

 

 


