


ATA DA 1' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO DA FACULDADE DE 

CEILÂNDIA — FCE REALIZADA EM 24/06/2010, COM INÍCIO ÀS 9h45, NO 

LABORATÓRIO N" 01 DA FCE. 

PRESENTES: Os Professores: Diana Lúcia Moura Pinho (presidente), Anderson de Jesus Gomes, 

Araken dos Santos Werneck Rodrigues, Carlos Eduardo dos Santos, Clélia Maria de Sousa Ferreira 

Parreira, Dâmaris Silveira, Kátia Vanessa P. Meneses, Kelb Bousquet Santos, Juliana de Faria 

Fracon e Romão, Maurício Robayo Tamayo, Patrícia Maria Fonseca Escalda, Vera Regina 

Fernandes da Silva Marães, o químico Diego Jucelino Santos Dias, a representante do MOPUC 

Eliceuda França, os representantes do Centro Acadêmico do curso de terapia ocupacional João 

Gabriel T. Dantas e Alessandra Rizzi Costa e o representante do Centro Acadêmico do curso de 

fisioterapia Leonardo Fellows. AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Carla Nunes de Araújo, Emerson 

Fachin Martins, Flávia Mazitelli de Oliveira, Mani Indiana Funez, Pedro de Andrade Calil Jabur. 

O conselho reuniu-se para deliberar a pauta sobre os seguintes assuntos: 1 — Informes gerais; 2 —

homologação dos projetos de extensão encaminhados "ad referendum" ao Decanato de Extensão; 3 

— solicitação de utilização do espaço físico da FCE, para evento promovido pelos CA'S (relatado 

pela professora Ver Regina Fernandes da Silva Marães; 4 — Indicação de representantes da FCE no 

Comitê Gestor Político Nacional de Humanização do da SES/DF; 5 — Oferta de vagas para o 

Programa de Estudante de Graduação (PEC-G) do SESU/MEC. A presidente solicitou que antes de 

iniciar a ordem do dia o Conselho deliberasse sobre a homologação de representação do CA do 

curso de terapia ocupacional, possibilitando assim o direito a voto do conselheiro representante já 

nesta reunião Sendo aprovada a pauta com unanimidade, a reunião começou com os seguintes 

informes: 1 — a Diretora Diana Lúcia prestou esclarecimentos sobre o funcionamento das instancias 

colegiadas da Universidade e da FCE, ressaltando a importância da participação dos conselheiros e 

sobretudo o papel destes na socialização das informações e deliberações resultantes das reuniões. 

Na seqüência passou a palavra ao representante do CATO o estudante João Gabriel que relatou o 

procedimento para a escolha do CATO, que ocorreu através de processo eleitoral com chapa única e 

participação de cinqüenta estudantes do curso. Dando continuidade aos informes a professora Kelb 

relatou a reunião do CPP que aprovou a proposta de pós graduação por unanimidade, sendo apenas 

questionado a estrutura física a situação do programa de pós graduação que foi encaminhado a 

CAPES e aprovado na CPP com unanimidade. Quanto a obra a Diretora Diana Lúcia informa, 
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sugeriu que a partir do parecer da Secretaria de obras do GDF, que pelo menos solicitou a conclusão 

do UED bloco onde estão a maioria dos laboratórios do campus definitivo, a representante do 

MOPUC Eliceuda sugeriu uma ampliação da mobilização envolvendo os movimentos sociais de 

Ceilândia para pressionar o GDF. Foi sugerido que a Conselheira Eliceuda junto com o GT da FCE 

do planejamento e ocupação do novo campus trouxesse uma proposta de pauta para a próxima 

reunião. A professora Dâmaris informou sobre a reunião do CDT em que representou a FCE, 

esclarecendo sobre a possibilidade de financiamentos para a UNB para parcerias entre empresas 

privadas e instituições de ensino para projeto de parque tecnológico A professora Clélia informou da 

possível parceria com o Instituto de Psicologia para concorrer ao Edital Pró Ensino na Saúde. 

Terminados os informes a diretora Diana Lúcia presidiu as seguintes deliberações: 1 - aprovada com 

onze votos e uma abstenções a homologação dos seguintes projetos de extensão: Acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento de recém-nascidos pré-termo — Ceilândia/DF; Dês-

hospitalização e Prevenção de Re-Hospitalização no Hospital Regional de Ceilândia; Determinação 

Resíduos de Agroquímicos em Hortaliças e Perfil Sócio Demográfico e de Saúde da População 

Residente no Núcleo Rural de Brazlândia DF; Falando Sobre Sexualidade com Jovens do Ensino 

Fundamental de Ceilândia - DF: Uma Proposta Reflexiva e Motivadora; GESCARDIO — Grupo de 

Estudos em Saúde Cardiovascular; Integração Química e Saúde; Observação das Ações de 

Assistência a Saúde da Mulher e da Criança: Uma Contribuição para a identificação de prioridades 

no SUS, Ceilândia — DF; Participação Comunitária como Meio de Promover Saúde; Programa de 

Treinamento Continuado para Cuidadores Informais na Comunidade de Ceilândia; Projeto de 

Revitalização da Biblioteca do Centro Educacional 04 de Ceilândia; Promoção de Práticas 

Saudáveis com os Idosos do Centro de Saúde 09 de Ceilândia; Realização de oficinas para 

contribuir na redução de obesidade infantil em escolares da regional de ensino — Ceilândia — DF; 

Projeto de Revitalização da Biblioteca do Centro Educacional 04 da Ceilândia; Acolhimento na 

Regional de Saúde de Ceilândia/DF — universitário que acolhe; Participação comunitária como meio 

de promover saúde; CASA— construindo ambiente saudável; 2 — aprovada com dez votos e 2 

abstenções a utilização para o uso do espaço físico para Happy Hours do CA'S relatado pela 

professora Regina Fernandes da Silva Marães; 3 — aprovada com 12 votos a indicação das 

professoras Cris Renata Grou Volpe e Juliana de Faria Fracon e Romão como representantes no 

PNH-DF (Comitê Gestor Político Nacional de Humanização); 4 — aprovada com unanimidade a 

homologação da nomeação dos coordenadores adjuntos dos cursos de Farmácia e Terapia 

Ocupacional, sendo indicada as professoras Claure Nain Lunardi Gomes e Tatiana Barcelos Pontes 

respectivamente. A professora Vera Regina Fernandes da Silva Marães foi indicada pelo Colegiado 

de Fisioterapia como coordenadora do curso de Fisioterapia em substituição ao professor Araken 

y dos Santos Werneck Rodrigues que passou a exercer a função de vice-diretor. 5 - Também po 
ie 



unanimidade de votos aprovada a participação da indicação do PEC-G ofertando uma vaga para 

curso de Farmácia e uma vaga para o curso de Enfermagem. Nada mais tendo a tratar, a Presidente 

Diana Lúcia Moura Pinho deu por encerrada reunião do Conselho da FCE, às 11h53, a qual eu, 

Edilene Sales Lima, secretariei e lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pela presidente 

do Conselho após homologação. 

Diana Lúcia Moura Pinho 

Presidente 

  

  

Edilene Sales Lima 
	 d-((em  A,ee3 

Secretária 



ATA DA 1° REUNIÃO DE 2010 DO CONSELHO PLENO DA FACULDADE DE CEILÂNDIA — FCE 

As 9h do dia vinte e seis de Março de dois mil e dez, deu-se início a primeira reunião do ano do Conselho da 
Faculdade de Ceilândia — FCE realizada no Centro de ensino Médio — CEM 04. Presidida pela Diretora 
Diana Lúcia Moura Pinho. Presente os professores: Anderson de Jesus gomes, Andrea Donatti Gallassi, 
Araken dos Santos Werneck Rodrigues, Carla Nunes de Araújo, Carlos Eduardo dos Santos, Clélia Maria de 
Sousa Ferreira Parreira, Cris Renata Grou Volpe, Dâmaris Silveira, Edgar Guimarães Bione, Elton 
Clementino da Silva, Fabiane Hiratsuka Veiga de Sousa, Gerson Cipriano Júnior, Izabela Marques Dourado 
Bastos Charneau, Jamila Reis de Oliveira, João Paulo C. Matheus, Jorge Luiz Lopes Zeredo, José Eduardo 
Pandóssio, Juliana de Faria Fracon Romão, Juliano Alexandre Chaker, Kátia Navessa Pinto Menezes, Kelb 
Bousquet Santos, Mani Indiana Funez, Margô Gomes de Oliveira Karnikowski, Marina Morato Stival, 
Maurício Robayo Tamayo, Osmair Gomes de Macedo, Oviromar Flores, Pedro de Andrade Calil Jabur, 
Sébastien Olivier Charneau, Silvana Schwerz Funguetto, Tatiana Barcelos Pontes, Patrícia Azevedo Garcia, 
Flávia Mazitelli Oliveira, Alexis Fonseca Welker. 

Antes de iniciar a reunião a Direção pediu para que todos se apresentassem pois havia professores novatos. 
Todos os professores presentes se apresentaram. A diretora Diana Lúcia Moura Pinho informou os seguintes 
assuntos em pauta: 1) Informes gerais, 2) Homologação do resultado dos concursos públicos, 3) 
Homologação do projeto de extensão "Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de recém-
nascidos pré-termo/Ceilândia — DF", sob a responsabilidade da Pra' Tatiana Barcelos Pontes e 
"Falando sobre sexualidade com jovens do ensino fundamental de Ceilândia — DF, uma proposta 
motivadora, reflexiva emancipatória", sob responsabilidade da Prof Flávia Mazitelli de Oliveira 4) 
Apreciação da proposta de cooperação técnica UnB — Uniquindio, 5) Palavra do Professor. A pauta foi 
aprovada por unanimidade sem nenhum acréscimo. A reunião começou pelos seguintes informes: 1) 
Afastamento da Prof' Larissa Fernandes Matos, 2) Local de Apresentação de música, 3) Amostra de filmes e 
documentários sobre a história da UnB, 4) Instituição de comissão de auto-avaliação, 5) Distribuição de 
vagas do REUNI, 6) Reunião sobre a atenção básica na FEPECS, 7) Prazos e divulgação do projeto PET 
com a UCB, 8) Intercâmbio dos alunos, 9) Editais de Bolsa de IC, 10) CTINFRA, 11) Prazos dos projetos de 
Pós-graduação, 12) Inscrição para a formação de grupos Operacionais, 13) FAP, 14) Parcerias do Projeto de 
pesquisa do uso racional de medicamentos, 15) Questão do combustível com o SINTFUB, 16) Convocação 
dos professores novatos ao movimento de greve, 17) Organização das reuniões nos momentos de greve.Após 
os informes e alguns debates procedeu-se a homologação dos editais de concurso público. Os editais 
100/209, 601/2009 e 602/2009 foram aprovados por unanimidade. Homologou-se também, por unanimidade, 
os projetos de extensão e os editais de novos concurso já enviados a VRT. O parecer do colegiado da 
farmácia sobre a parceria UnB — Uniquindio foi referendado por unanimidade. Deliberação do afastamento 
da Prof' Andrea Donatti por unanimidade. Ao final a Diretora Diana Lúcia Moura Pinho solicitou maior 
participação dos professores nos projetos emancipatórios da Faculdade de Ceilãndia — FCE. A Prof Carla 
Nunes ressaltou a abertura do Projeto de vigilância Sanitária. Nada mais tendo a declarar a Diretora Diana 
Lúcia Moura Pinho deu por encerrada a reunião às 12:00, ao qual eu, Waldir Alves da Assunção Júnior, 
secretariei e lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pela presidente do conselho após 
homologação. 

Waldir Alves da Assunção Júnior 	 ProP Diana Lúcia Moura Pinho 
Secretário 	 Presidente 
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1 ATA DA 2' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO DA FACULDADE DE 

2 CEILÂNDIA — FCE REALIZADA EM 14/07/2010, COM INÍCIO ÀS 8h55, NA SALA DE 

3 AULA N° 8 DA FCE. 

4 PRESENTES: Os Conselheiros: Diana Lúcia Moura Pinho (presidente), Araken dos Santos 

5 Werneck Rodrigues, Kelb Bousquet Santos, Emerson Fachin Martins, Carlos Eduardo dos Santos, 

6 Mani Indiana Funez, Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira, Maurício Robayo Tamayo, Dâmaris 

7 Silveira, Fabiane Hiratsuka V. de Souza, Anderson de Jesus Gomes, Vera Regina Fernandes da 

8 Silva Marães, o professor convidado Marcelo M. S. Lima, a representante MOPUC Eliceuda França 

9 e Jeane Quitéria da Silva e os alunos representantes dos Cas: João Gabriel T. Dantas, Mariana 

10 Busch da Cruz, Florentino J. Leonidas e Leonardo Fellows Dourado. AUSÊNCIA 

11 JUSTIFICADA: Carla Nunes de Araújo, Patricia Maria Fonseca Escalda, Pedro de Andrade Calil 

12 Jabur, Sebastien Olivier Charneau, Carolina Fernandes Simioni. A professora Diana inicia a reunião 

13 do conselho Pleno da FCE prestando esclarecimentos quanto ao regimento, sobretudo para os novos 

14 representantes, referente as ausências justificadas ou não dos representantes do Conselho Pleno e 

15 relata a pauta do dia. O professor Araken solicita inclusão na pauta para discutir os assuntos 

16 referentes aos estágios na rede. A professora Diana também solicita que sejam incluídos para 

17 discussão o projeto CT-Infra Novos Campis e a ocorrência com os estudantes da FCE na ocasião da 

18 confraternização dos servidores da FCE em 09/07/2010. O estudante Florentino solicita que seja 

19 incluído para discussão o atraso das bolsas auxílio-alimentação. O Conselho Pleno aprova com 

20 unanimidade a deliberação da pauta que é iniciada com os informes. O estudante João Gabriel 

21 solicita esclarecimentos quanto a contratação dos novos docentes do curso de Terapia Ocupacional 

22 - TO que não irão assumir. A professora Diana esclarece que os dois professores que passaram no 

23 concurso não assumiram e se encontra impedidos de assumir, tendo em vista que um está em litigio 

24 com outra universidade, informa ainda da dificuldade que a UnB vem tendo para contratar 

25 professores da área de TO e da possibilidade de divulgar os próximos Editais, bem como recrutar 

26 profissionais de Editais de outras Universidades do Brasil. Informa que foi solicitado aos docentes 

27 do curso de TO planejamento das práticas a fim de cumprir o projeto pedagógico do curso. O 

28 professor Araken esclarece que o termo "prática" não está restrito às aulas em laboratórios, mas 

29 também na rede pública de saúde e sugere que os alunos procurem nas ementas dos cursos os 

30 esclarecimentos das práticas exigidas. O aluno João Gabriel solicita sugestão de como os estudantes 

31 poderiam auxiliar na publicidade dos editais, tendo em vista que terão Encontros Nacionais de 

32 Estudantes de Terapia Ocupacional. A aluna Mariana solicita que seja divulgada na DAEP a .) 
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33 inclusão da FCE na Jornada Científica do Hospital Universitário de Brasília. A professora Diana 

34 informa que solicitará informações a DAEP/UnB. A professora relatou as informações quanto a 

35 reunião do Comitê Gestor (CIG) do Prol C quanto a avaliação dos projetos de iniciação Científica 

36 Institucional e que hoje (14/07) as 17 horas será divulgado o resultado das bolsas de iniciação 

37 científica. Comentou o artigo do professor Gustavo Lins Ribeiro publicado no correio brasiliense 

38 (correioweb) intitulado por "sou você amanhã" e outra publicação em blog de candidato ao senado, 

39 onde menciona que os alunos sem identificação estariam reclamando das condições de ensino do 

40 campus Ceilândia. Comentou a iportancia da discussão quanto a demanda da regulamentação das 

41 diretrizes curriculares do curso de Gestão de Saúde. O conselheiro estudante Florentino esclarece 

42 que estão empenhados inclusive com agenda política das reuniões dos movimentos para esta 

43 discussão. A professora Clélia complementa informando que há necessidade dos docentes e 

44 estudantes buscarem mais informações quanto as diretrizes do projeto político pedagógico, pois 

45 ainda tem quem esteja matriculado, cursando, mas não sabe o que é o curso. A conselheira Eliceuda 

46 complementa que os alunos devem ser informados que a atual estrutura da faculdade embora não 

47 seja a ideal deveria ser vista como conquista da comunidade de Ceilândia. Terminado os informes a 

48 professora Diana inicia as seguintes deliberações: 1- Aprovada com unanimidade a indicação das 

49 professoras Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira e Vera Regina Fernandes da Silva Marães, após 

50 consulta prévia e solicitação de candidatura de algum outro professor, para comporem a comissão 

51 de elaboração do Projeto Político Pedagógico Institucional da UNB; 2 — Aprovado com 

52 unanimidade o encaminhamento da professora Diana para a articulação de estratégias de 

53 mobilização para a obra do campus definitivo. A professora Kelb relatou a necessidade desta 

54 construção e esclarece que foi sugerido à professora Diana Lúcia Moura Pinho e a representante 

55 MOPUC professor João para a tentativa de agendar com o governador a fim de pressionar o GDF, 

56 em primeiro momento com um grupo pequeno de alunos da UNB junto com o MOPUC e também 

57 criar uma agenda de mobilização para a segunda e terceira semana de agosto. A professora Eliceuda 

58 complementa quanto ao posicionamento interno e externo. Na sequencia foi deliberado a 

59 constituição de GT para a constituição da proposta FINEP — Novos Campis ate o dia 26/08/2010. A 

60 professora Diana Lucia Moura Pinho passou a condução da reuião ao professor Araken que 

61 assumiu a partir deste momento a Presidência do Conselho e solicita que a discussão do tema 

62 estagios e convenios sejam assuntos de pauta para a próxima reunião aprovada por unanimidade; 4 

63 — Aprovada com unanimidade a sugestão da professora Clélia para composição de uma comissão 

(64 paritaria para esclarecimentos da ocorrência na confraternização dos servidores o professor Araken /  

65 solicita para a professora Clélia esclareça o informe levado ao Colegiado de Saúde Coletiva, 
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66 referente a festa dos servidores. A professora relata que o fato ocorreu em dois momentos, em um 

67 primeiro momento os estudantes foram convidados a se retirarem e em segundo momento foram 

68 retirados pela Polícia Militar, tendo em vista que foi solicitado posicionamento da FCE como pauta 

69 do Conselho Pleno como encaminhamentos. O estudante Florentino relatou que anteriormente foi 

70 negado para os estudantes organizarem um evento próprio e que no evento organizado para os 

71 servidores os alunos foram impedidos de entrarem após às 18 horas da última sexta-feira 

72  (09/07/2010) e que mesmo após a saída dos estudantes de dentro da faculdade estes se 

73 concentraram nas intermediações externas do campus, porém o policiamento foi chamado e se 

74 posicionou de arma em punho para conter a manifestação dos estudantes o que causou indignação 

75 dos estudantes e que estariam dispostos a formar comissão externa ou paliativa para apupar o fato. 

76 O professor Araken sugere apurar em uma sindicância interna para colocam em pauta inclusive em 

77 outras instâncias se for o caso. Os professores Dâmaris e Anderson questionam se as acusações são 

78 cabíveis levando em consideração o horário do evento e o posicionamento de acusação do relato. A 

79 professora Kelb esclarece que não houve comércio de bebidas alcoólicas ou convites, que é 

80 importante diferenciar confraternização de servidores de festa promovidas por estudantes com 

81 vendas de convites, bebidas e presença de pessoas que não são docentes, discentes e servidores. O 

82 aluno Florentino esclarece que o termo "Happy Hour" na verdade seria também uma 

83 confraternização dos estudantes e que teria apenas venda de comidas típicas. A professora Kelb 

84 alerta que ao levar a conseqüências maiores como (CONSUNI) poderia acarretar problemas 

85 inclusive para os próprios estudantes. O professor Emerson questiona se estas manifestações 

86 partiram dos estudantes ou apenas de um grupo, se o tema foi levado aos CAS pertinentes para 

87 votações. A professora Clélia sugere que os estudantes confiem primeiramente nas deliberações 

88 deste Conselho ao invés de levar estas demandas a deliberações externas. A estagiaria da FCE 

89 Edilene informa que esteve presente no evento e que presenciou o estudante Leonardo, 

90 representante suplente do curso de Fisioterapia, perguntando se o manifesto dos estudantes estariam 

91 incomodando os servidores no momento da organização do evento e que ela e outros servidores 

92 informaram que não e que poderiam ficar o quanto quisessem. O estudante Leonardo confirmou o 

93 fato, porém informou que em um segundo momento tornou a fazer o mesmo questionamento e disse 

94 que alguém (não identificou o servidor) disse que os estudantes estavam incomodando, portanto 

95 logo se retiraram do ambiente interno da faculdade. O professor Maurício solicita a justificativa de 

96 solicitação de uma comissão externa e a Conselheira Jeane complementa que alguns representantes 

97 de CAS tomam posturas pessoais, próprias e difusas e que são levadas às externas do campus 

98 denigrindo a imagem e prejudicando o real interesse comum da comunidade. O estudante Florentino 
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99 esclarece que a atual composição dos CAS buscam representar os estudantes e que fatos ocorridos 

100 passados foram de movimentos extra-CAS e em resposta ao professor Mauricio esclarece que após 

101 sugestão da professora Clélia, vê um posicionamento adequado em trazer em pauta neste Conselho. 

102 Após ser questionado pelo estudante João Gabriel o professor Araken esclarece que após o 

103 posicionamento da legislação pertinente informará os estudantes quanto a autorização ou não para o 

104 evento dos estudantes; 5 — Aprovada com unanimidade a sugestão do professor Araken para que 

105 seja deliberado na próxima reunião (28/07/2010) a questão do atraso do pagamento das bolsas 

106 alimentação dos estudantes, ainda informa que a direção irá apurar os motivos e que comunicará de 

107 imediato, mesmo antes da próxima reunião. A professora Vera pede a palavra para o último 

108 informe, e presta esclarecimentos referentes a semana de extensão, informa que houve ontem 

109 (13/07) uma reunião da comissão de extensão que deliberou a programação e divulgação da 

110 semana de extensão e sugere que os coordenadores divulguem que a inserção de atividades será do 

111 dia 16/07 à 26/08 e nos dias 13/10 à 12/11 para inscrição dos alunos e comunidade. Nada mais 

112 tendo a tratar, o Professor Araken deu por encerrada reunião do Conselho da FCE, às 11h53, a qual 

113 eu, Edilene Sales Lima, secretariei e lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pela 

114 presidente do Conselho Diana Lúcia Moura Pinho após homologação. 

Diana Lúcia Moura Pinho 

Presidente 

	JAAilu-› 

 

 

Edilene Sales Lima 

Secretária 

Suem,  (2,ea 	/2~ 
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33 inclusão da FCE na Jornada Científica do Hospital Universitário de Brasília. A professora Diana 

34 informa que solicitará informações a DAEP/UnB. A professora relatou as informações quanto a 

35 reunião do Comitê Gestor (CIG) do Prol C quanto a avaliação dos projetos de iniciação Científica 

36 Institucional e que hoje (14/07) as 17 horas será divulgado o resultado das bolsas de iniciação 

37 científica. Comentou o artigo do professor Gustavo Lins Ribeiro publicado no correio brasiliense 

38 (correioweb) intitulado por "sou você amanhã" e outra publicação em blog de candidato ao senado, 

39 onde menciona que os alunos sem identificação estariam reclamando das condições de ensino do 

40 campus Ceilândia. Comentou a iportancia da discussão quanto a demanda da regulamentação das 

41 diretrizes curriculares do curso de Gestão de Saúde. O conselheiro estudante Florentino esclarece 

42 que estão empenhados inclusive com agenda política das reuniões dos movimentos para esta 

43 discussão. A professora Clélia complementa informando que há necessidade dos docentes e 

44 estudantes buscarem mais informações quanto as diretrizes do projeto político pedagógico, pois 

45 ainda tem quem esteja matriculado, cursando, mas não sabe o que é o curso. A conselheira Eliceuda 

46 complementa que os alunos devem ser informados que a atual estrutura da faculdade embora não 

47 seja a ideal deveria ser vista como conquista da comunidade de Ceilândia. Terminado os informes a 

48 professora Diana inicia as seguintes deliberações: 1- Aprovada com unanimidade a indicação das 

49 professoras Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira e Vera Regina Fernandes da Silva Marães, após 

50 consulta prévia e solicitação de candidatura de algum outro professor, para comporem a comissão 

51 de elaboração do Projeto Político Pedagógico Institucional da UNB; 2 — Aprovado com 

52 unanimidade o encaminhamento da professora Diana para a articulação de estratégias de 

53 mobilização para a obra do campus definitivo. A professora Kelb relatou a necessidade desta 

54 construção e esclarece que foi sugerido à professora Diana Lúcia Moura Pinho e a representante 

55 MOPUC professor João para a tentativa de agendar com o governador a fim de pressionar o GDF, 

56 em primeiro momento com um grupo pequeno de alunos da UNB junto com o MOPUC e também 

57 criar uma agenda de mobilização para a segunda e terceira semana de agosto. A professora Eliceuda 

58 complementa quanto ao posicionamento interno e externo. Na sequencia foi deliberado a 

59 constituição de GT para a constituição da proposta FINEP — Novos Campis ate o dia 26/08/2010. A 

60 professora Diana Lucia Moura Pinho passou a condução da reuião ao professor Araken que 

61 assumiu a partir deste momento a Presidência do Conselho e solicita que a discussão do tema 

62 estagios e convenios sejam assuntos de pauta para a próxima reunião aprovada por unanimidade; 4 

63 — Aprovada com unanimidade a sugestão da professora Clélia para composição de uma comissão 

64 paritaria para esclarecimentos da ocorrência na confraternização dos servidores o professor Araken 

65 solicita para a professora Clélia esclareça o informe levado ao Colegiado de Saúde Coletiva, 4‘)NJ 
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66 referente a festa dos servidores. A professora relata que o fato ocorreu em dois momentos, em um 

67 primeiro momento os estudantes foram convidados a se retirarem e em segundo momento foram 

68 retirados pela Polícia Militar, tendo em vista que foi solicitado posicionamento da FCE como pauta 

69 do Conselho Pleno como encaminhamentos. O estudante Florentino relatou que anteriormente foi 

70 negado para os estudantes organizarem um evento próprio e que no evento organizado para os 

71 servidores os alunos foram impedidos de entrarem após às 18 horas da última sexta-feira 

72 (09/07/2010) e que mesmo após a saída dos estudantes de dentro da faculdade estes se 

73 concentraram nas intermediações externas do campus, porém o policiamento foi chamado e se 

74 posicionou de arma em punho para conter a manifestação dos estudantes o que causou indignação 

75 dos estudantes e que estariam dispostos a formar comissão externa ou paliativa para apupar o fato. 

76 O professor Araken sugere apurar em uma sindicância interna para colocam em pauta inclusive em 

77 outras instâncias se for o caso. Os professores Dâmaris e Anderson questionam se as acusações são 

78 cabíveis levando em consideração o horário do evento e o posicionamento de acusação do relato. A 

79 professora Kelb esclarece que não houve comércio de bebidas alcoólicas ou convites, que é 

80 importante diferenciar confraternização de servidores de festa promovidas por estudantes com 

81 vendas de convites, bebidas e presença de pessoas que não são docentes, discentes e servidores. O 

82 aluno Florentino esclarece que o termo "Happy Hour" na verdade seria também uma 

83 confraternização dos estudantes e que teria apenas venda de comidas típicas. A professora Kelb 

84 alerta que ao levar a conseqüências maiores como (CONSUNI) poderia acarretar problemas 

85 inclusive para os próprios estudantes. O professor Emerson questiona se estas manifestações 

86 partiram dos estudantes ou apenas de um grupo, se o tema foi levado aos CAS pertinentes para 

87 votações. A professora Clélia sugere que os estudantes confiem primeiramente nas deliberações 

88 deste Conselho ao invés de levar estas demandas a deliberações externas. A estagiaria da FCE 

89 Edilene informa que esteve presente no evento e que presenciou o estudante Leonardo, 

90 representante suplente do curso de Fisioterapia, perguntando se o manifesto dos estudantes estariam 

91 incomodando os servidores no momento da organização do evento e que ela e outros servidores 

92 informaram que não e que poderiam ficar o quanto quisessem. O estudante Leonardo confirmou o 

93 fato, porém informou que em um segundo momento tornou a fazer o mesmo questionamento e disse 

94 que alguém (não identificou o servidor) disse que os estudantes estavam incomodando, portanto 

95 logo se retiraram do ambiente interno da faculdade. O professor Maurício solicita a justificativa de 

96 solicitação de uma comissão externa e a Conselheira Jeane complementa que alguns representantes 

97 de CAS tomam posturas pessoais, próprias e difusas e que são levadas às externas do campus 

98 denigrindo a imagem e prejudicando o real interesse comum da comunidade. O estudante Florentino 1),..../ 
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99 esclarece que a atual composição dos CAS buscam representar os estudantes e que fatos ocorridos 

100 passados foram de movimentos extra-CAS e em resposta ao professor Maurício esclarece que após 

101 sugestão da professora Clélia, vê um posicionamento adequado em trazer em pauta neste Conselho. 

102 Após ser questionado pelo estudante João Gabriel o professor Araken esclarece que após o 

103 posicionamento da legislação pertinente informará os estudantes quanto a autorização ou não para o 

104 evento dos estudantes; 5 — Aprovada com unanimidade a sugestão do professor Araken para que 

105 seja deliberado na próxima reunião (28/07/2010) a questão do atraso do pagamento das bolsas 

106 alimentação dos estudantes, ainda informa que a direção irá apurar os motivos e que comunicará de 

107 imediato, mesmo antes da próxima reunião. A professora Vera pede a palavra para o último 

108 informe, e presta esclarecimentos referentes a semana de extensão, informa que houve ontem 

109 (13/07) uma reunião da comissão de extensão que deliberou a programação e divulgação da 

110 semana de extensão e sugere que os coordenadores divulguem que a inserção de atividades será do 

111 dia 16/07 à 26/08 e nos dias 13/10 à 12/11 para inscrição dos alunos e comunidade. Nada mais 

112 tendo a tratar, o Professor Araken deu por encerrada reunião do Conselho da FCE, às 11h53, a qual 

113 eu, Edilene Sales Lima, secretariei e lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pela 

114 presidente do Conselho Diana Lúcia Moura Pinho após homologação. 

115 

Diana Lúcia Moura Pinho 

Presidente 

Edilene Sales Lima 

Secretária 

. t.3.GILLA 

_.211‘Ált'  



ATA DA 3° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2010 DO CONSELHO PLENO DA FACULDADE DE CEILÂNDIA- FCE 

As 14h do dia três de Maio de dois mil e dez, deu-se início a terceira reunião extraordinária do ano do 
Conselho da Faculdade de Ceilândia — FCE realizada no Centro de ensino Médio — CEM 04, presidida pela 
Diretora Diana Lúcia Moura Pinho. Presente os professores: Aldira Guimarães Duarte Domingues, Antônia 
de Jesus A. Tuesta, Araken dos Santos Werneck Rodrigues, Carla Nunes de Araújo, Carlos Eduardo dos 
Santos, Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira, Dâmaris Silveira, Emerson Fachin Martins, Fabiane 
Hiratsuka Veiga de Sousa, Flávia Reis de Andrade, Flávia Mazitelle de Oliveira, Gerson Cipriano Júnior, 
Izabela Marques Dourado Bastos Charneau, Jorge Luiz Lopes Zeredo, José Antônio Iturri de La Mata, 
Juliana de Faria Fracon Romão, Juliano Alexandre Chaker, Kelb Bousquet Santos, Mani Indiana Funez, 
Maria Hosana Conceição, Maurício Robayo Tamayo, Osmair Gomes de Macedo, Olga Maria Ramalho de 
Albuquerque, Patrícia Azevedo Garcia, Patrícia Maria Fonseca Escalda, Priscila Almeida Andrade, Ruth 
Losada de Menezes, Sébastien Olivier Charneau, Tatiana Ramos Lavich, Vera Regina Fernandes da Silva, 
Walter Massa Ramalho, Paulo G. B. D. Nascimento, Marcelo M. S. Lima. 
O conselho ampliado reuniu-se para deliberar sobre a seguinte pauta: Apreciação da proposta do projeto de 
pós-graduação interdisciplinar em saúde da FCE. Antes de iniciar a pauta, a Direção ressaltou os motivos do 
convite de reunião do conselho ampliado, que eram precisamente deliberar sobre o parecer da ProP Dâmaris 
Silveira do projeto de pós-graduação da FCE e o curto prazo para encaminhamento ao DPP. A presidente 
passou a palavra para a apresentação dos novos professores, O professor Walter Massa se apresentou ao 
conselho. Na sequência-se início aos informes pela presidente: 1)Questão da URP tratada na última reunião 
do CONSUNI e a preocupação com a divisão entre o pagamento de Docentes e técnicos, 2) Criação da 
Faculdade de Ciências da Informação, 3) Encaminhamento do PET Vigilância pela Prof Clélia ao Ministério 
da Saúde, 4) Andamento da Obra e pespectiva de agendamento de reunião com o governador de Brasília e 
administração superior da universidade, 5) Local para acomodar os equipamentos da Faculdade de Ceilândia 
— FCE, 6) Eleição do Vice-Diretor da Faculdade de Ceilândia — FCE e importância da participação de todos 
os segmentos nesse processo, 7) Alteração do Calendário Acadêmico pelo CEPE devido à greve, 8) 
Indicação de representante da Faculdade de Ceilândia na Agenda Ambiental da UnB. Finalçizado os 
informes deu-se início a pauta da reunião passando a palavra para a Prof Dâmaris Silveira que apresentou o 
parecer ao projeto de Pós-Graduação da Faculdade de Ceilândia, deu-se início a discussão onde foram 
levantadas algumas dúvidas que foram dirimidas pela parecerista e os membros do GT que elaboraram o 
projeto. Em seguida procedeu-se votação envolvendo o conselho ampliado que manifestou-se Favorável a 
aprovação do parecer com 32 votos favoráveis e apenas 1 abstenção, procedeu-se num segundo momento a 
votação entre os membros do conselho pleno obtendo aprovação por unanimidade. Nada mais tendo a 
declarar a Presidente do Conselho Diana Lúcia Moura Pinho deu por encerrada a reunião às 15:30, ao qual 
eu, Waldir Alves da Assunção Júnior, secretariei e lavrei a presente ata que será assinada por mim e pela 
presidente do conselho após homologação. 

Wal. r Alves da Assunção Júnior 	 Pro? Diana Lúcia Moura Pinho 
Secretário 	 Presidente 
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1 ATA DA 3" REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO DA FACULDADE DE 

2 CEILÂNDIA — FCE REALIZADA EM 04/08/2010, COM INÍCIO ÀS 9h47, NA SALA DE 

3 AULA N° 07 DA FCE. 

4 PRESENTES: Os Conselheiros: Diana Lúcia Moura Pinho (presidente), Araken dos Santos 

5 Werneck Rodrigues, Carla Nunes de Araújo, Emerson Fachin Martins, Claure Nain Lunardi 

6 Gomes, Carlos Eduardo dos Santos, Mani Indiana Funez, Anderson de Jesus Gomes, Pedro de 

7 Andrade Calil Jabur, Sebastien Olivier Charneau, Flávia Mazitelli de Oliveira, Kátia Vanessa Pinto 

8 de Menezes, Tatiana Barcelos Pontes, Sérgio Ricardo Schierholt e os alunos representantes dos Cas: 

9 João Gabriel T. Dantas, Mariana Busch da Cruz e Florentino J. Leônidas e como convidado o 

10 servidor Aliemar Caetano de Souza. AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Dâmaris Silveira, Kelb 

11 Bousquet Santos, Maurício Robayo Tamayo, Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira, Patricia 

12 Maria Fonseca Escalda, Vera Regina Fernandes da Silva Marães. A professora Diana Lúcia iniciou 

13 a reunião do Conselho Pleno da FCE solicitando a inclusão na pauta do seguinte item: Indicação de 

14 coordenador de extensão titular e suplente em substituição aos professores Fernando Ferreira 

15 Carneiro que tomou posse em outro concurso e da professora Vera Regina Fernandes da Silva 

16 Marães, tendo em vista que esta já assume a coordenação do curso de Fisioterapia. Para tanto foi 

17 solicitado a indicação de cinco nomes para assumir a coordenação de pesquisa e extensão. O 

18 acadêmico e conselheiro Florentino também solicitou incluir como ponto de pauta a questão das 

19 bolsas alimentação e bolsa de extensão. O Conselho Pleno aprovou com unanimidade a pauta 

20 inclusive os itens supracitados. Como informes a professora Diana Lúcia relatou as seguintes 

21 informações: 1 — Quanto ao novo campus, informou que o administrador Alisson e o servidor 

22 Aliemar estão fazendo visitas semanais e constataram que nada houve de progresso, embora 

23 tenham passados 16 dias da promessa de empenho do atual governador conforme noticiado no 

24 portal da UnB. Informou também que a empresa licitada se encontra inadimplente. 2 — Reunião com 

25 a Secretaria de Recursos Humanos - SRH a qual foi informada que o SRH será reestruturado e 

26 assumirá o status de Decanato de Gestão de Pessoas, o Decanato a ser constituído será ainda 

27 dividido em quatro diretorias e a proposta de descentralizar algumas ações. Esclareceu quanto as 

28 progressões funcionais, onde os servidores podem solicitar após 24 meses de efetivo exercício que 

29 a FCE efetuará o encaminhamento do processo para a apreciação da CCD. A professora ainda 

30 relatou os nomes dos professores que poderão fazer as solicitações este mês. O professor Araken 

31 esclarece que ocorre essas divergências, devido a UNB não ter realizado concurso por muito tempo 

32 e dessa forma a demanda se tornou muito pequena e que a descentralização da SRH agilizará 
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23 tenham passados 16 dias da promessa de empenho do atual governador conforme noticiado no 
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33 resoluções das demandas. A professora Claure acrescenta que é muito importante dar entrada nas 

34 solicitações. Na seqüência informou a respeito das demandas que os servidores construíram e que as 

35 possíveis implementações ocorrerão após o término da greve, com o funcionamento dos setores 

36 interruptamente. O professor Sébastien questiona se seria possível horário corrido de 6 horas para 

37 os servidores. A professora Diana esclareceu que há um estudo na SRH para flexibilização da carga 

38 horária. A professora Claure acrescentou que a proposta é excelente, porém questionou se no futuro, 

39 quando a FCE crescer, se o quadro irá aumentar e funcionará com pleno atendimento das demandas. 

40 A professora Diana esclareceu que devido a atual estrutura a FCE funciona com cinqüenta porcento 

41 do quantitativo pactuado com o MEC, ou seja, poderá contratar, dentro dos quantitativos pactuados, 

42 mais servidores se necessário, esclareceu que para implantar a proposta piloto de flexibilização de 

43 horário um dos requisitos é não aumentar a demanda de servidores. 3 — Quanto as bolsas de estágio 

44 para estudantes do Ensino Médio, a professora Diana informou que foi disponibilizado a FCE o 

45 quantitativo de 20 bolsas para escolas de nível médio e sugere o Centro de Ensino Médio 04 de 

46 Ceilândia, neste primeiro momento como escola conveniada, acrescenta que os bolsistas poderão 

47 atuar tanto nas áreas administrativas, como por projetos ou produtos. 4 — Informou que foi 

48 solicitado o estudo dos percursos para o transporte dos estudantes para os campos de estagio em 

49 Ceilândia e que havendo servidores neste percurso poderão ser transportados e passou a palavra ao 

50 servidor Aliemar que informou o percurso. 5 — O acadêmico e conselheiro João Gabriel informou 

51 que fará solicitação de espaço fisico no Darcy para discussões referentes ao encontro do CONETO 

52 — Conselho Nacional dos Estudantes de Terapia Ocupacional que será realizado em novembro deste 

53 ano. 6_ A professora Tatiana Pontes informou que junto com a direção da FCE estão discutindo 

54 como conseguir professores para o curso de Terapia Ocupacional. Relatou ainda que conseguiu  

55 conversar informalmente com dois professores que passaram em duas Universidades e que têm 

56 interesse na "carona" dos concursos. Terminados os informes a professora Diana colocou em 

57 deliberação os seguintes itens da pauta que foram aprovados com unanimidade: 1 — Para a 

58 constituição da comissão para apurar o ocorrido no dia 09/07 relatado pelo estudante Florentino 

59 Leônidas, o Conselho Pleno indicou os professores Carlos Eduardo dos Santos e Tatiana Barcelos 

60 Pontes; os alunos Mariana Bursche da Cruz e João Gabriel T. Dantas; os servidores Alisson 

61 Cardoso Alves e Alana Carla Borges Alves. A professora Diana ainda acrescentou que a comissão 

62 terá 15 dias a contar deste para apurar os fatos, que as consultas da comissão serão sigilosas e que 

63 poderá ser utilizado inclusive as imagens de gravações do circuito interno e as discriminações das 

64 contas telefônicas da FCE no dia ocorrido. 2 — A abertura dos Editais de concurso público para 

65 contratação de professores na área de Língua Portuguesa; Ciências de Saúde - Morfologia e para 
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66 curso de Farmácia. As professoras Claure e Diana comentaram as especificidades dos Editais para 

67 que os docentes realmente assumam aulas para os quais passaram. Após o questionamento do 

68 professor Carlos Eduardo a professora Diana informa que a lotação e o perfil das vagas serão para 

69 este campus colocou em votação na sequência o Conselho aprovou por unanimidade. 3 — A abertura 

70 do Edital para contratação de professor substituto para a disciplina de Língua Portuguesa em 

71 substituição ao professor Sandro que já tem dois anos de contrato e não poderá mais ser renovado, a 

72 professora explicou as características do Edital e que a banca será constituída pelos professores 

73 Sandro, Clélia e um professor do Instituto de Letras da UnB. 4 — Quanto a questão das bolsas de 

74 auxilio-alimentação, bolsas de extensão e permanência foi sugerido o encaminhamento no sentido 

75 de que os coordenadores dos projetos verifiquem com os bolsistas os atrasos, pois a informação que 

76 a direção obteve e que o pagamento das bolsas alimentação seria feito, porém a direção apurará os 

77 atrasos. O professor Araken informou que até ontem não recebeu reclamação. O professor Emerson 

78 acrescentou que alguns casos são pontuais, podem ter ocorridos por falta do envio das folhas de 

79 frequências, por exemplo. A professora Tatiana sugeriu que fosse centralizado estas informações 

80 junto a assistente social da FCE Ana Flávia e que os CAs informe. Como último informe a 

81 professora Diana Lúcia relatou o encaminhamento da FCE em resposta da circular 20MRT 

82 30/06/2010, referente às edificações sendo a Unidade de Ensino e Pesquisa a ocupar 353 m2  com o 

83 valor estimado de R$ 7.060.000,00 e a Central de Segurança a ocupar 630 m2  com o valor estimado 

84 de R$ 882.000,00. Nada mais tendo a tratar, A professora Diana Lúcia Moura Pinho deu por 

85 encerrada reunião do Conselho da FCE, às 12h09, a qual eu, Edilene Sales Lima, secretariei e lavrei 

86 a presente ata, que será assinada por mim e pela presidente do Conselho Diana Lúcia Moura Pinho 

87 após homologação. 

Diana Lúcia Moura Pinho (Presidente) 	<étAÁ,P3-  

Edilene Sales Lima (Secretária) 	 fwav.  çoie)s 	,evyy\-Q(  



ATA DA 4° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2010 DO CONSELHO PLENO DA FACULDADE DE CEILÂNDIA— FCE 

As 09hs30 do dia seis de Maio de dois mil e dez, deu-se início a quarta reunião extraordinária do ano do 
Conselho da Faculdade de Ceilândia — FCE realizada no Centro de ensino Médio — CEM 04, presidida pela 
Diretora Diana Lúcia Moura Pinho. Presente os professores: Aldira Guimarães Duarte Domingues, Alex 
Leite Pereira, Alexis Fonseca Welker, Aline Teixeira Alves, Anderson de Jesus Gomes (Pleno), Antônia de 
Jesus A. Tuesta, Araken dos Santos Werneck Rodrigues (Pleno), Carla Nunes de Araújo (Pleno), Carla Pintas 
Marques, Carlos Eduardo dos Santos (Pleno), Cristopher William Fagg, Claure Nain Lunardi Gomes, Clélia 
Maria de Sousa Ferreira Parreira (Pleno), Cris Renata Grou Volpe, Dâmaris Silveira (Pleno), Diane Maria 
Scherer Kuhn Lago, Elton Clementino da Silva, Emerson Fachin Martins, Fabiane Hiratsuka Veiga de Sousa 
(Pleno), Fábio Pittella Silva, Flávia Reis de Andrade, Flávia Mazitelle de Oliveira, Gerson Cipriano Júnior, 
Jamila Reis de Oliveira, João Paulo Chieregato Matheus, José Eduarde Pandóssio, Juliana de Faria Fracon 
Romão, Juliano Alexandre Chaker, Kelb Bousquet Santos (Pleno), Luiza de Marilac Meireles Barbosa, Mani 
Indiana Funez (Pleno), Marcelo de Meira Santos Lima, Marcelo Henrique Sousa, Margô Gomes de Oliveira 
Karnilowski, Maria Hosana Conceição, Marina Morato Stival, Maurício Robayo Tamayo (Pleno), Olga 
Maria Ramalho de Albuquerque, Oviromar Flores (Pleno), Patrícia Azevedo Garcia, Paulo Gustavo Barboni 
D. Nascimento, Pedro de Andrade Calil Jabur (Pleno), Ruth Losada de Menezes, Sébastien Olivier Charneau 
(Pleno) Sérgio Ricardo Menezes Mateus, Sérgio Ricardo Schierholt, Silvana Schwerz Funguetto, Tatiana 
Ramos Lavich, Vera Regina Fernandes da Silva Marães (Pleno) e Walter Massa Ramalho. Representantes 
discentes, Adriana Modesto de Sousa (Saude Coletiva), Gilvan de Freitas B. Junior (Pleno/Enfermagem), 
Mariana Busche da Cruz (Pleno/Fisioterapia), Juliana Carneiro Gonçalves (Pleno/Terapia Ocupacional) 
Florentino Leonidas (Pleno/Saude Coletiva); técnicos administrativos, Carolina Fernandes Simioni (Pleno); e 
comunidade, Eliceuda França (Pleno) e Jeane Quitéria (Pleno) (MOPUC). Ausências Justificadas: Tatiana 
Barcelos Pontes. Ausências: Márcio Florentino (Representante da FS), Antônio Teixeira (Representante da 
FM), Juliana Carneiro Gonçalves (Representante CA-FARM). 

O conselho ampliado reuniu-se para deliberar sobre a seguinte pauta: Aprovação da ata da 3a reunião 
extraordinária; Composição da Vice Direção da FCE. Antes de iniciar a ordem do dia a Presidente ressaltou 
os motivos do convite de reunião do conselho ampliado, que eram precisamente deliberar sobre a escolha 
para a composição da Vice Direção da FCE em substituição ao Prof Oviromar Flores, que assumiu o cargo 
de Decano de Extensão da UnB, e aprovação da ata da 3' reunião extraordinária. A representante do CA de 
Fisioterapia solicitou a inclusão na pauta a homologação dos novos representantes do CA da Fisioterapia no 
Conselho da Faculdade. A Presidente do conselho colocou em deliberação a pauta, com a inserção na pauta 
da homologação da representação do CA de Fisioterapia, a qual foi aprovada por unanimidade pelos 
membros do conselho. Em seguida foi colocada para deliberação a homologação dos representantes do CA 
de Fisioterapia, sendo aprovada por unanimidade. Na sequencia o secretário Waldir Alves procedeu a leitura 
da ata da 3a  reunião, que foi aprovada por unanimidade após a incorporação de algumas alterações. Antes de 
iniciar a discussão da composição da vice direção da FCE, a presidente prestou esclarecimentos acerca das 
normas vigentes para a escolha da direção das unidades acadêmicas da UnB e os procedimentos regimentais 
para a substituição eventual de vacância de cargo, ressaltando que segundo o regimento da universidade a 
substituição é realizada pelo membro mais antigo do conselho superior da unidade acadêmica, no nosso caso 
a substituição natural seria a Prof Dâmaris Silveira, porem, em função de agendas anteriormente assumidas 
pela professora no Campus Darcy Ribeiro e do possivel afastamento para pósdoc e sobretudo pela 
importância da participação de professores do quadro efetivo das FCE, na administração superior do Campus 
Ceilandia, analisamos a legislação vigente afim de viabilizar essa participação, sem infringir o regimento da 
UNB. Na sequencia a Presidente passou a palavra para a Administradora da FCE Alexandra, que procedeu a 
leitura de alguns critérios para a escolha do vice diretor, informando que seriam elegíveis todos os 
professores do quadro efetivo da FCE admitidos até dezembro de 2008, em seguida procedeu a leitura das 
atribuições do vice diretor. Em seguida abriu-se inscrições para esclarecimentos. A estudante Adriana 
Modesto de Sousa ressaltou a importância da experiência dos professores e da construção de uma "memória" 
da Faculdade de Ceilândia e da iniciativa da Direção em possibilitar a escolha do vice diretor. A conselheira 
Eliceuda França ressaltou a importância da escolha e chamou a atenção para o perfil do candidato à vice 
direção que teria que ter a preocupação na manutenção do diálogo da FCE e o movimento MOPUC. Na 
sequência deu-se inicio a inscrição dos elegíveis para participar. O conselheiro Professor Araken dos Santos 
Werneck submeteu o seu nome esclarecendo aos conselheiros os motivos pelos quais se sentia em condições 
de compor a Direção da FCE, como vice-diretor. Em seguida os professores Emerson Fachin Martin 



Sebastien Olivier Charneau, Clélia Maria de Sousa Ferreira, Carlos Eduardo, Mauricio Tamayo, Margô 
Gomes de Oliveira, Vera Regina Fernandes da Silva manifestaram-se no sentido de esclarecer aos conselhos 
os motivos de neste momento não estarem submetendo os seus nomes para a escolha. Encerrado as 
inscrições o único nome submetido foi o do Prof Araken Wernek. Deu-se inicio a votação em uma primeira 
fase com a participação de todos os membros do Conselho ampliado, com 34 votos favoráveis e apenas duas 
abstenções. Na segunda fase procedeu-se a votação com a participação dos membros natos do Conselho 
pleno, que manifestou-se favorável ao nome do Prof. Araken, com apenas duas abstenções. Desta forma o 
nome do Prof Araken foi referendado pelo conselho pleno e ampliado da FCE. Ao final o Professor 
Oviromar, manifestou-se agradeceu ao conselho sobre o apoio ao seu mandato e passou a palavra novamente 
ao Professor Araken dos Santos que agradeceu o apoio à comunidade FCE. Nada mais tendo a declarar a 
Presidente do Conselho Diana Lúcia Moura Pinho deu por encerrada a reunião às 15:30, ao qual eu, Waldir 
Alves da Assunção Júnior, secretariei e lavrei a presente ata que será assinada por mim e pela presidente do 
conselho após homologação. 

Waldir Alves da Assunção Júnior 	 Proli na ucia Moura Pinho 
Secretário 	 Presidente 
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1 ATA DA 48  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO DA FACULDADE DE 

2 CEILÂNDIA — FCE REALIZADA EM 18/08/2010, COM INÍCIO ÀS 9h10, NA SALA DE 

3 AULA N° 07 DA FCE. 

4 PRESENTES: Os Conselheiros: Diana Lúcia Moura Pinho (presidente), Araken dos Santos 

5 Werneck Rodrigues, Carla Nunes de.  Araújo, Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira, Emerson 

6 Fachin Martins, Claure Nain Lunardi Gomes, Carlos Eduardo dos Santos, Mani Indiana Funez, 

7 Anderson de Jesus Gomes, Sebastien Olivier Charneau, Flávia Mazitelli de Oliveira e a servidora 

8 Alaria Carla Borges Alves. AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Dâmaris Silveira, Kelb Bousquet Santos, 

9 Maurício Robayo Tamayo, Pedro de Andrade Calil Jabur, Tatiana Barcelos Pontes, Vera Regina 

10 Fernandes da Silva Marães e Mariana Busch da Cruz. A professora Diana Lúcia iniciou a reunião 

11 do Conselho Pleno da FCE, com a verificação do quorum e na sequencia submeteu aprovação da 

12 pauta, constituída dos itens 1) Informes; 2) homologação da indicação das Prof Flavia Mazitelli e 

13 Luiza de Marilac para titular e suplente da Coordenação de Extensão da FCE; 3) Estagio Probatório 

14 Parcial dos professores Carlos Eduardo dos Santos, Araken dos Santos Werneck Rodrigues e 

15 Cláudia Cristina Gatto Na sequencia deu inicio aos informes: 1- quanto a obra do prédio definitivo, 

16 informou que o servidor Aliemar visitou esta semana e a obra ainda se encontra praticamente 

17 parada e que segundo os poucos operários presentes o servidor foi informado que a empresa 

18 entregará a documentação pendente ao GDF nesta sexta-feira (20/08). Informou sobre a reunião do 

19 CONSUNI, que ocorreu em Planaltina, quando houve a inauguração do prédio de Ensino e Pesquisa 

20 e Laboratórios. . 2 — A professora Clélia Parreira deu informe sobre a reunião do projeto politico e 

21 pedagógico da UNB, onde ela e a professora Vera Regina são as representantes da FCE, 

22 acrescentou que em função da participação reduzida foi solicitado que os representantes presentes 

23 comunicassem aos Conselhos para que quem tiver interesse (servidores ou docentes) o espaço para 

24 representação institucional será ampliado, para o trabalho de revisar o projeto atual. Para tanto, será 

25 distribuído aos grupos sete temas para atuarem na revisão do projeto político e pedagógico da UNB 

26 que foi construído em 1962,. 3 — O professor Carlos Eduardo informou sobre a reunião dos 

27 coordenadores com o DEG, na qual foi elogiada a proposta de criação do Núcleo Estruturante 

28 Docente da Faculdade Ceilândia. 3 — A professora Diana Pinho reforçou a necessidade do 

29 encaminhamento das solicitações dos equipamentos a serem adquiridos conforme circular do DEG 

30 e acrescentou que as coordenações dos cursos de Fisioterapia e Enfermagem já apresentaram a 

31 listagem, o curso de Terapia Ocupacional informou que não seria encaminhado considerando que os 

32 equipamentos necessários para o curso tem valor inferior ao solicitado, 	e que aguarda 

ANA CRISTINI\ 
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33 encaminhamento dos demais cursos. 4 — A professora Diana Pinho esclareceu a respeito da 

34 solicitação de bibliografia básica junto a BCE, sugeriu que concentrassem as solicitações na 

35 servidora Renata Costa e que esta fará as solicitações conforme as orientações da BCE. 5 — A 

36 professora informou que as solicitações dos estudantes de apoio ao DAC de transporte, para 

37 eventos fora do DF deverão ser encaminhadas aos coordenadores de cursos via direção da FCE, na 

38 sequenciainformou que a CDT irá lançar hoje às 10 horas no Nucleo de Práticas Juridicas um 

39 núcleo de inovação capacitação e empreendedorismo/NICE, em parceria com SEBRAE e 

40 Ministério da Ciência e Tecnologia e vão desenvolver projetos de inovação e capacitação 

41 empresarial. A professora Clélia Parreira informou que esta em estudo a criação da Empresa Junior 

42 na FCE. 6 — O professor Sebastién Charneau prestou esclarecimentos quanto ao encaminhamento 

43 do Projeto do CT-infra, que o resultado sairá no fim do ano. 7 — A professora Diana Pinho deu 

44 informe sobre o PDI da necessidade de constituir outra comissão para o novo ciclo. Terminados 

45 os informes o Conselho Pleno da FCE aprovou com unanimidade as seguintes deliberações: 1 — 

46 homologação da indicação de Coordenador de extensão, relatado pelo professor Araken, conforme 

47 indicação deliberada na 6° reunião ordinária do Colegiado de Graduação da FCE na qual definiu 

48 como coordenadora titular a professora Flávia Mazitelli de Oliveira e suplente a professora Luiza de 

49 Marilac Meireles Barbosa. 2 — Os pareceres da Comissão dos estágios probatórios dos professores 

50 Cláudia Cristina Gatto, Carlos Eduardo dos Santos e Araken dos Santos Werneck Rodrigues — 

51 relatado pela Prof Diana Pinho, em função da ausência justificada dos membros da comissão. 

52 Antes de dar inicio a leitura do parecer da comissão, foi solicitado aos Conselheiros que teriam os 

53 seus processos relatados que se retirassem no momento do relato discussão e votação. Nada mais 

54 tendo a tratar, A professora Diana Lúcia Moura Pinho deu por encerrada reunião do Conselho da 

55 FCE, às 10h46, a qual eu, Edilene Sales Lima, secretariei e lavrei a presente ata, que será assinada 

56 por mim e pela presidente do Conselho Diana Lúcia Moura Pinho após homologação. 

Diana Lúcia Moura Pinho (Presidente) 	—)/14;it  

Edilene Sales Lima (Secretária) 	 04-ef/no Scao. 

ANA CRISTINA/SECADM 
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1 ATA DA 5' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO AMPLIADO DA 

2 FACULDADE DE CEILÂNDIA — FCE REALIZADA EM 12/05/2010, COM INÍCIO ÀS 

3 9h55, NA SALA DE AULA N° 6 DA FCE. 

4 PRESENTES: Os Conselheiros: Diana Lúcia Moura Pinho (presidente), Araken dos Santos 

5 Werneck Rodrigues, Kelb Bousquet Santos, Emerson Fachin Martins, Carlos Eduardo dos Santos, 

6 Mani Indiana Funez, Carla Nunes de Araújo, Sebastien Olivier Charneau, Clélia Maria de Sousa 

7 Ferreira Parreira, Pedro de Andrade Calil Jabur, Maurício Robayo Tamayo, Tatiana Barcelos 

8 Pontes, Dâmaris Silveira, Fabio Pittella Silva, Anderson de Jesus Gomes, Vera Regina Fernandes 

9 da Silva Marães, Flavia Mazitelli de Oliveira, a técnica administrativa Alana Carla Borges Alves. 

10 Os professores Aldira Guimarães Duarte Gomes, Alexis Fonseca Welker, Aline Teixeira Alves, 

11 Antonio de Jesus A. Tuesta, Carla Pintas Marques, Chistopher William Fagg, Claure Nain Lunardi 

12 Gomes, Cris Renata Grou Voupe, Diane Maria Scherer k. Lago, Edgar Guimarães Bione, Elton 

13 Clementino da Silva, Fabiane Hiratsuka V. de Souza, Isabela Marques Dourado Bastos Charneau, 

14 Jamila Reis de Oliveira, Janaína Meirelles Sousa, Janice Lisboa de Marco, João Paulo C. Matheus, 

15 José Antonio Iturri de La Mata, José Eduardo Pandossio, Juliana de Faria Fracon Romão, Juliana 

16 Alexandre Chaker, Kátia Navessa Pinto de Menezes, Larissa Fernandes Matos, Luiza Mairilac 

17 Meirelles Barbosa, Marcelo de Meira S. Lima, Marcelo Henrique de Sousa, Maria Hosana 

18 Conceição, Marina Morato Stival, Olga Maria Ramalho de Albuquerque, Osmair Gomes de 

19 Macedo, Sandro Xavier da Silva, Otavio de Toledo Nóbrega, Paula Melo Martins, Patricia Azevedo 

20 Garcia, Paulo Gustavo Barboni D. Nascimento, Priscila Almeida Andrade, Ruth Losada de 

21 Menezes, Sergio Ricardo M. Mateus, Sergio Ricardo Schierholt, Silvana Schwerz Funghetto, 

22 Tatiana Ramos Lavich, Walter Massa Ramalho e os alunos: João Gabriel T. Dantas, Mariana 

23 Busch e da Cruz e Adriana Modesto de Sousa. AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Patricia Maria 

24 Fonseca Escalda. O conselho ampliado reuniu-se para deliberar sobre a seguinte pauta: Avaliação 

25 da conjuntura do retorno das aulas 2) Aprovação da Ata 4° reunião. Antes de iniciar a ordem do dia 

26 a Presidente Diana Lúcia Moura sugeriu a inversão dos temas de pauta, sendo apreciada em 

27 primeiro lugar a aprovação da Ata da reunião passada, o conselho aprovou a inversão por 53 votos 

28 favoráveis e duas abstenções. Após a aprovação a presidente prestou esclarecimentos a cerca de 

29 continuidade da greve dos funcionários e da necessidade de comunicação com os alunos referente 

30 os procedimentos de volta às aulas, considerando que a Universidade já se encontrava no segundo 

31 dia do calendário acadêmico. A ata da 4° reunião extraordinária foi aprovada com alterações por 49 

32 votos favoráveis e 6 abstenções. Na sequência houve a avaliação da conjuntura do retorno das aulas 
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33 A professora Dâmaris apresentou sua preocupação sobre as dificuldades que poderiam surgir 

34 advindas da greve dos servidores, considerando a importancia dos técnicos para realização de 

35 atividades, como as alterações ou possíveis trancamentos realizados na secretaria de graduação. 

36 Entretanto a professora Diana Lucia Moura Pinho esclareceu que nestes casos os coordenadores 

37 teriam acesso ao sistema enquanto o mesmo estiver aberto para alterações. A aluna Adriana 

38 questionou se os coordenadores terão condições para o atendimento ao considerar a alta demanda 

39 para alterações e se as funções de impressão como as declarações para passe estudantil estariam 

40 disponíveis. A professora Diana reiterou que apesar dos professores terem voltado às atividades não 

41 há funcionamento normal da universidade sem a volta dos funcionários, entretanto há de se atentar 

42 que o calendário acadêmico está vigente havendo a necessidade imediata da volta às aulas conforme 

43 deliberado em assembléia dos professores e se propôs a negociar com os servidores a abertura das 

44 salas de aula e a possibilidade de emissão de declarações, porém com cuidado para não interferir no 

45 direito de greve dos mesmos. A estudante Mariana sugeriu a reabertura da monitoria para ampliação 

46 das vagas. A professora Diana avaliou a questão e devido as possíveis desistências a possibilidade 

47 de inclusão de novas disciplinas e abertura de bolsas sobressalentes. Após o questionamento da 

48 professora Claure de como funcionaria o apoio de áudio visual e disposição dos equipamentos e de 

49 como ficaria a o espaço fisico para a execução dos cronogramas emergenciais. Foi esclarecido pela 

50 professora Diana que diferentemente do Campus Darcy Ribeiro onde o apoio é prestado por 

51 terceirizados o apoio didático da FCE é realizado pelos técnicos administrativos e sugeriu que os 

52 professores avaliassem os planos de ensino no sentido de estabelecer estratégias de ensino 

53 considerando os recursos didáticos disponiveis, tendo em vista a decisão da volta ás aulas 

54 deliberada em sua assembléia, informou ainda que deverá ser avaliado junto aos coordenadores a 

55 redistribuição das salas. A professora Flávia avaliou a necessidade de reunir para definir a resolução 

56 da volta às aulas, assim, o professor Araken esclareceu que há espaço fisico disponível. Houve o 

57 questionamento pela professora Paula se haveria a disponibilidade mínima dos laboratórios e 

58 sugeriu um dia de planejamento para as aulas. A professora Diana sugeriu que os docentes se 

59 reunissem o mais breve possível e informou que os laboratórios estariam fechados, considerando 

60 novamente a greve dos servidores, já que os mesmos possuem responsabilidade sobre a carga 

61 patrimonial ali alocada. Terminada as inscrições deliberou-sobe os seguintes encaminhamentos: 

62 Reunião da direção e o corpo técnico administrativo da FCE para negociação e pactuação para 

63 liberação das salas de aulas e da possibilidade da emissão de declarações do passe estudantil; 

64 Participação da direção na reunião do CEPE para relatar a situação atual da FCE e informar sobre 

65 os encaminhamentos; Reunião dos colegiados dos cursos para levantar necessidades de espaços e 



Universidade de Brasília — UnB 
Faculdade de Ceilândia — FCE 

66 das adequações nos planejamentos das disciplinas; Verificar junto ao DAIA a possibilidade de 

67 avaliação da situação das vagas excedentes elegíveis para a monitoria, assim como a inclusão de 

68 disciplinas. Nada mais tendo a tratar, a Presidente Diana Lúcia Moura Pinho deu por encerrada 

69 reunião do Conselho da FCE, às 11h53, a qual eu, Edilene Sales Lima, secretariei e lavrei a presente 

70 ata, que será assinada por mim e pela presidente do Conselho após homologação. 

71 

Diana Lúcia Moura Pinho 

Presidente 

Edilene Sales Lima 
	 felt~ 	byyta  

Secretária 

	4i1v-Guà 
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ATA DA 52  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO DA FACULDADE DE 
CEILÂNDIA — FCE REALIZADA EM 01/09/2010, ÀS 9h25min, NA SALA DE AULA N° 1 
DA FCE. 
PRESENTES: Os Professores: Diana Lúcia Moura Pinho (presidente), Araken dos Santos 

Werneck Rodrigues, Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira, Damaris Silveira, Flávia Mazitelli de 

Oliveira, Larissa Fernandes Matos, Mani Indiana Funez, Marina Morato Stival, Pedro de Andrade 

Calil Jabur, Sébastien Olivier Charneau. Os representantes discente: Brunna Carvalho V. Campos 

(CA Enf) e Florentino Junio Leonidas (CA TO). O técnico administrativo: Diego Juscelino Santos 

Dias. Professores convidados: Edgar Guimarães Bione. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Carlos 

Eduardo dos Santos, Emerson Fachin Martins, Kelb Bousquet Santos, Maurício Tamayo Robayo, 

Tatiana Barcelos Pontes, Vera Regina Fernandes da Silva Marães. AUSENTES: Fábio Pittella 

• Silva, Patrícia Maria Fonseca Escalda, Antônio Raimundo Lima Cruz Teixeira, Carolina Fernandes 

Simioni, Eliceuda França, Márcio Florentino Pereira, Maria da Glória Lima. 

A Presidente iniciou a reunião dando as boas-vindas à representante discente do Centro Acadêmico 

da Enfermagem Brunna Campos. Em seguida a Professora Diana Moura Pinho passou à leitura da 

pauta para a apreciação dos presentes com a inclusão dos seguintes itens: relatórios parciais de 

estágio probatório dos professores Marcelo Souza, Jorge Zeredo e Emerson Martins; os planos de 

atividades de estágio probatório das professoras Luiza Barbosa, Priscila Andrade e Flávia Andrade; 

a inclusão do item de pauta sobre o aproveitamento de candidatos aprovados em concurso público 

de outras instituições para a área de Terapia Ocupacional. Além desses itens, o aluno Florentino 

Leônidas solicitou a inclusão do item de pauta sobre a comissão organizadora do trote solidário do 

2/2010. A Presidente procedeu à votação sobre a alteração da pauta e os presentes aprovaram por 

• unanimidade as alterações sugeridas. 

PAUTA: 
1. Informes — A Professora Diana Moura passou aos informes: 

a) Comemoração dos 2 anos da criação da FCE: a Presidente informou que na semana passada, dia 

27/08/2010, realizou-se um lanche comunitário em comemoração aos 2 anos da criação da FCE, 

comemorou-se as conquistas e desafios ao longo dos dois anos. Além disso, a Professora Diana 

PinhO lembrou o histórico da criação, desde o início dos trabalhos na Faculdade de Saúde, a 

passagem pelo Núcleo de Práticas Jurídicas, as instalações ainda sem reforma do Centro de Ensino 

Médio 4, a reforma e a posterior ocupação do espaço atual. A Presidente lembrou, ainda, as 

conquistas e os avanços nos três pilares da Universidade: Ensino, Pesquisa e Extensão, com a 

criação do Programa de Pós-Graduação da FCE, cujo processo está nas instâncias superiores. A 

Professora Clélia Parreira lembrou, também, da primeira vez que o colégio foi visitado e que era um 

grande canteiro de obras e relatou a manifestação dos alunos em relação aos registros fotográficos .'e 



expostos no Seminário Integrativo. O professor Pedro Jabur enfatizou que os alunos podem fazer 

projetos para o novo Campus, o que não é possível para o Campus Darcy Ribeiro, pois o 

tombamento histórico impede ações e novas criações. 

b) Composição do Conselho Pleno da FCE: a Presidente passou às explicações sobre a composição 

do Conselho Pleno da FCE a duração do mandato dos representantes, os suplentes e por fim quem 

dos presentes tinha direito ao voto. 

c) Obra de construção do Campus definitivo — a Professora Diana Moura informou que após 48 dias 

da reunião com o Governador do Distrito Federal, Rogério Rosso, nada aconteceu em relação às 

obras do Campus, assim como as obras relativas ao entorno do Campus e que o acordo era de que 

em 90 dias seria entregue o primeiro prédio, mas como a empresa responsável pela construção está 

inadimplente com o "fisco", ainda não recebeu os recursos do GDF e assim toda a obra está parada. 

Informamos que o Decano de Administração e Finanças solicitou uma reunião com o presidente da 

empresa para resolver as pendências e posterior comunicação ao Reitor da UnB. 

• d) Projeto do Núcleo de Inovação, Capacitação e Empreendedorismo (NICE): a Professora Diana 

Moura informou que o Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CDT) inaugurou no Núcleo de 

Práticas Jurídicas o projeto NICE, este núcleo oferece assistência a microempresas e empresas de 

pequeno porte e estimula, capacitação e criação de novos empreendimentos que induzam o 

crescimento na criação de emprego e renda aqui na Ceilândia. A Professora Diana Moura informou 

ainda que o CDT cadastrará os professores da FCE que tiverem interesse em participar de 

consultoria e que na segunda-feira próxima haverá uma reunião com o CDT, da qual os professores 

Araken Werneck receberá as informações adicionais. O Professor Pedro Jabur informou, ainda, 

sobre o assunto que foi criado um projeto de empresa júnior, a Empresa Júnior está com previsão de 

entrar em funcionamento no segundo semestre letivo de 2010, com natureza multidisciplinar, e 

explicou sobre do processo memorial de criação desse projeto, que contou com o resgate do 

• histórico da criação da FCE e utilizou o banco de imagens institucional. O Professor Pedro Jabur 

finalizou solicitando aos conselheiros que contribuam com o projeto enviando um pequeno texto 

com o depoimento e as impressões pessoais sobre a criação da FCE. A Professora Diana Moura 

falou sobre a manifestação de uma aluna da FCE sobre a constatação de que este local, ocupado 

hoje pela FCE/UnB, era completamente destruído e que, portanto, não era antes utilizada pelos 

alunos da rede pública de ensino. 

e) Dedicação exclusiva: a presidente informou aos conselheiros sobre as instruções da Secretaria de 

Recursos Humanos (SRH) sobre a Dedicação Exclusiva docente; 

O Calendário de monitoria: a presidente informou que o Decanato de Graduação divulgou o 

calendário de monitoria para o próximo semestre e procedeu a divulgação do documento entre os V / 

presentes. 	 ,/ 



g) Licença ambiental para a construção do Campus definitivo: a Professora Diana Moura informou 

que já está aprovada a licença ambiental com o estudo do impacto ambiental para a construção do 

Campus definitivo e procedeu a divulgação do documento entre os presentes. 

h) Cadastramento de colaboradores no CESPE e na SRH: a presidente informou que o CESPE e a 

SRH receberão cadastramento de colaboradores para trabalhos nos diversos projetos organizados 

por aqueles Órgãos e que os interessados deverão verificar na home page do CESPE e da SRH. 

i) A professora Vera Marães informou que está participando das reuniões referentes à discussão do 

projeto político-pedagógico da UnB e o convite para participação de outros docentes, a Decana de 

Graduação informou que irá continuar os trabalhos até o dia 08/11/2010, quando será elaborado o 

projeto do PPI e apresentado aos Conselhos das Unidades e aos grupos de docentes para consulta 

pública, e em seguida na data de 20/12/2010 este documento será apreciado pelo CEPE para a 

aprovação. 

j) Laboratório de funcionalidade: a professora Diana Moura informou que os Laboratórios de 

• Funcionalidade e do Cuidado Integral funcionarão no próximo semestre, a empresa montará os 

equipamentos antes do início do semestre. A Professora Diana Moura explicou ainda que o espaço 

já estão sendo desocupados e que algumas aulas serão remanejadas para uma nova sala cedida pelo 

CEM 4 que já está em processo de recuperação, além disso temos a reserva do auditório da escola 

às terças e quintas e o auditório da Escola Técnica da Ceilândia esses espaços serão utilizados 

concomitantemente com as escolas. A Professora Carla Nunes perguntou sobre as atividades da 

disciplina Mecanismos Agressão e Defesa 1 e 2. A Professora Diana Moura informou que as 

atividades desta disciplina já estão organizadas nestes novos espaços. 

k) A Professora Clélia Parreira informou sobre os eventos que serão realizados em Salvador e, 

ainda, que serão realizadas reuniões aqui em Brasília para a discussão sobre a formação do 

profissional sanitarista e as diretrizes do curso e os professores de Saúde Coletiva deverão organizar 

• e participar ativamente destes eventos. 

1) O aluno Florentino Leônidas informou que em outubro próximo, o Conselho de Saúde irá pautar 

a discussão sobre a inclusão do profissional sanitarista na relação das profissões de saúde. O 

Conselheiro Florentino Leônidas informou ainda que esta é uma campanha que será levada para o 

evento em Santa Catarina e sugeriu que a Faculdade de Ceilândia se aproprie também no 

engajamento desta campanha. 

m) A Professora Carla Nunes informou aos presentes que foi constituída uma comissão para 

organizar o acolhimento aos calouros que será realizado no dia 24/09/2010, das 9 às 19 horas. A 

Professora Carla Nunes solicitou que os representantes discentes verifiquem e indiquem dois 

voluntários para trabalhar na montagem dos kits calouro nos dia 22 e 23/09/2010 e por fim 

informou que no dia 24/09/2010 sairão dois ônibus, às 10 horas, para o Campus Darcy Ribeiro, para 

a abertura do evento com o Reitor e os Decanos, ao meio dia os alunos irão para o almoço no / (f\  

bandejão e à tarde serão realizadas as oficinas. O Professor Edgar Bione informou que o Coral 
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Italiano da UnB se prontificou para vir à FCE quando da realização do evento Acolhimento aos 

Calouros, o Professor irá fazer a intermediação entre a Comissão e o Coral. 

n) O Professor Araken Werneck informou aos Coordenadores dos Cursos que será preciso uma 

atualização dos representantes e seus suplentes nos colegiados da FCE, bem como os componentes 

das diversas comissões criadas no âmbito da FCE. O Vice-Diretor solicitou que estas informações 

sejam enviadas para o endereço eletrônico araken@unb.br. 

o) A Presidente solicitou também que os Conselheiros Discentes que os Centros Acadêmicos da 

FCE deverão providenciar a criação de endereços eletrônicos institucionais para o envio e 

recebimento de correspondências oficiais e entreguem os formulários para preenchimento e 

posterior devolução à Secretaria da FCE. 

p) A Presidente informou que os espaços dos centros acadêmicos, no novo prédio da FCE, estão 

previstos para o prédio do MESP e que em reunião com os Coordenadores dos CA's da FCE foi 

definido que estes serão chamados de Centro de Convivência dos CA's. 

• q) SEMEX: a Professora Carla Nunes informou que o Decanato de Extensão está com dificuldades 

no sistema para cadastrar os eventos e, portanto adiou as inscrições, com isso solicitou aos 

conselheiros que divulguem esta informação e incentivem os colegas a participarem deste evento. 

Deliberações: 

1) Aprovação das atas das 2a, 3a  e zla reuniões ordinárias: a) A Professora Diana Moura colocou em 

apreciação a ata da 2a  reunião ordinária do Conselho Pleno da FCE. Os presentes votaram da 

seguinte forma: 6 votos a favor e 6 abstenções; b) A Professora Diana Moura colocou em 

apreciação a ata da 3a  reunião ordinária do Conselho Pleno da FCE. Os presentes votaram da 

seguinte forma: 7 votos a favor e 6 abstenções. c) A Professora Diana Moura submeteu a ata da 4a  

reunião ordinária do Conselho Pleno da FCE. Os presentes votaram da seguinte forma: 6 votos a 

favor e 6 abstenções. Os conselheiros que se abstiveram das votações das atas informaram que o 

• motivo de suas posições foi por não ter participado das reuniões. 

2) Solicitação de aproveitamento de vaga docente da Faculdade de Educação (FE), na área de 

Educação Ambiental, candidata aprovada em segundo lugar Izabel Cristina Bacellar Zaneti —

relatora Professora Clélia Parreira. A relatora passou à leitura do parecer favorável o Colegiado de 

Saúde Coletiva da FCE. Em seguida a Presidente colocou o item de pauta em discussão. Após longa 

discussão sobre o assunto entre os conselheiros presentes, decidiu-se que o Professor Christopher 

Fagg que é o gestor do Centro de Desenvolvimento Sustentável, Centro no qual a candidata 

desenvolve atividades, além disso, a Coordenação do Curso de Saúde Coletiva providenciará um 

documento com a concordância da candidata. O Conselho aprovou, ainda, que seja recomendado à 

candidata que os projetos de pesquisa e de extensão em andamento coordenados por ela sejam 

vinculados à FCE, caso seja aprovada a sua nomeação. A Presidente colocou em votação o pedido 

quanto ao mérito. Os presentes aprovaram por unanimidade. O Professor Pedro Jabur solicitou que 

os documentos referentes a este processo sejam lidos na próxima reunião do Conselho. 



3) Apreciação dos pareceres emitidos para os relatórios de estágio probatório, décimo oitavo mês, 

pela comissão composta para esta finalidade dos seguintes professores: 

a) Professor Marcelo Henrique Sousa: a Professora Damaris Silveira leu o parecer favorável e a 

Presidente passou a votação. Os presentes votaram o parecer favorável da comissão e aprovaram 

por unanimidade. 

b) Jorge Luis Lopes Zeredo: após a leitura do parecer pela relatora os presentes, após breve 

discussão, resolveram baixar o processo em diligência para que sejam anexados documentos 

referentes à avaliação discente das disciplinas lecionadas pelo professor e para que possa ser 

emitido o parecer. 

c) Janice Lisboa de Marco: após a leitura do parecer favorável pela relatora os presentes, e após 

breve discussão, a Presidente passou à votação do relatório que foi aprovado por unanimidade pelos 

presentes. 

d) Anderson de Jesus Gomes: após a leitura do parecer favorável pela relatora aos presentes, e após 

e breve discussão, a Presidente passou à votação do relatório que foi aprovado por unanimidade pelos 

presentes e com louvor. 

e) Claure Nain Lunardi Gomes: após a leitura do parecer favorável pela relatora aos presentes, e 

após breve discussão, a Presidente passou à votação do relatório que foi aprovado por unanimidade 

pelos presentes e com louvor. 

f) Fábio Pittella Silva: após a leitura do parecer favorável pela relatora aos presentes, e após breve 

discussão, a Presidente passou à votação do relatório que foi aprovado por unanimidade pelos 

presentes. 

g) Otávio Nóbrega de Toledo: após a leitura do parecer favorável pela relatora os presentes, após 

breve discussão, resolveram baixar o processo em diligência para que seja ajustadas no parecer os 

nomes das disciplinas lecionadas pelo professor, no parecer a comissão recomenda ao professor um 

• equilíbrio entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão e que esta recomendação seja cumprida 

no próximo relatório contemplando outras atividades lacunares e para que o Professor explique a 

informação sobre orientação de pós-graduação da Universidade Católica de Brasília. 

h) Miguel Ângelo Montagner: após a leitura do parecer favorável pela relatora os presentes e após 

breve discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade. 

i) Vera Regina Fernandes da Silva Marães: após a leitura do parecer favorável pela relatora os 

presentes e após breve discussão, os conselheiros resolveram baixar o processo em diligência para 

que sejam anexados documentos referentes à avaliação discente das disciplinas lecionadas pela 

professora e para que o parecer da comissão recomende ao professor um equilíbrio entre as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão e que esta recomendação seja cumprida no próximo 

relatório conste as atividades que faltam. 

j) Elton Clementino da Silva: após a leitura do parecer favorável pela relatora os presentes e após]  

breve discussão, aprovou o relatório parcial do referido professor por unanimidade. 

..../-- 



A Presidente solicitou aos presentes a retirada de pauta dos planos de trabalho dos professores, 

devido ao avançado horário da reunião. Os conselheiros votaram favoravelmente à solicitação. 

4) Aproveitamento de candidatos aprovados para vagas de concursos de outras universidades: a 

Professora Diana Moura informou que as professoras Flávia Mazitella e Tatiana Pontes 

conseguiram duas candidatas aprovadas em concursos público da área de Terapia Ocupacional que 

concordaram em assumir vagas disponíveis na Faculdade de Ceilândia. A Presidente informou 

ainda que já foi enviado aos reitores das outras universidades o oficio solicitando a autorização para 

utilização dos concursos pela UnB. A Professora Diana Moura colocou em deliberação a demanda 

apresentada e os presentes aprovaram por unanimidade. 

Nada mais havendo em tratar, a Professora Diana Lúcia Moura Pinho declarou encerrada a reunião, 

às 12 horas e 54 minutos, da qual eu, Núbia Vanessa Soares de Carvalho Moura, na qualidade de 

Secretária, lavrei a presente Ata, que dato e assino, após ser assinada pela Presidente do Conselho 

Pleno da Faculdade de Ceilândia. • 
Profa. Dra. Diana Lúcia Moura Pinho 
(Presidente) 

LL)  

  

Núbia Vanessa Soares de Carvalho Moura 
(Secretária) 

• 
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1 ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO DA FACULDADE 

2 DE CEILÂNDIA — FCE REALIZADA EM 19/05/2010, COM INÍCIO ÀS 9h15 — 10h25, NO 

3 LABORÁTORIO 01 DA FCE. 

4 PRESENTES: Os Professores: Diana Lúcia Moura Pinho (presidente), Anderson de Jesus Gomes, 

5 Araken dos Santos Werneck Rodrigues, Carla Nunes de Araújo, Carlos Eduardo dos Santos, Clélia 

6 Maria de Sousa Ferreira Parreira, Cris Renata Grou Voupe, Diane Maria Scherer k. Lago, Dâmaris 

7 Silveira, Emerson Fachin Martins, Flavia Mazitelli de Oliveira, Kelb Bousquet Santos, Mani 

8 Indiana Funez, Maurício Robayo Tamayo, Pedro de Andrade Calil Jabur, Vera Regina Fernandes da 

9 Silva Marães e a técnica administrativa Alana Carla Borges Alves AUSENTES: Fabio Pittella 

10 Silva, Patricia Maria Fonseca Escalda, Sebastien Olivier Charneau e os representantes discentes 

11 Adriana Modesto de Sousa, Bruna Cabral Reis, Gilvan de Freitas B. Júnior, Milene Soares 

12 Nogueira, Rodrigo Barbosa Baltazar, Thiara Dias Café, Florentino Leonidas, Jeane Quiteria, 

13 Eliceuda França, Antônio Raimundo Lima Cruz Teixeira, Maria da Glória Lima e Mácio Florentino 

14 Pereira AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Dâmaris Silveira e Tatiana Barcelos Pontes. 

15 O conselho pleno reuniu-se para deliberar sobre a seguinte pauta: 1- Avaliação da conjuntura do 

16 retorno das aulas 2 — Informes 3- Indicação da suplência da professora Margô Gomes de Oliveira 

17 Karnikowski no CEPE, bem como, a indicação de um representante dos coordenadores de curso 

18 titular e suplente para representação no CEPE. Iniciado a ordem do dia a Presidente Diana Lúcia 

19 Moura Pinho prestou esclarecimentos a cerca da continuidade da greve dos servidores e informou 

20 que como mediadora pactuou com os servidores técnicos a abertura da secretaria acadêmica para 

21 atendimentos aos estudantes nos horários das oito às dez e das catorze às dezesseis horas em todos 

22 os dias letivos. O professor Carlos Eduardo informou a disponibilidade de equipamentos de 

23 multimídia na Escola Técnica de Ceilândia e o professor Pedro questionou a adequação do teatro de 

24 arena para aulas e a possibilidade de transferência para outras salas, sendo informado pela 

25 professora Carla Nunes que esta conversou sobre as salas com o diretor da Escola Técnica. A 

26 professora Clélia solicitou informações referentes ao prazo para inclusão de novos alunos nas 

27 disciplinas, a professora Diana informou que a possivelmente amanhã (20/05/2010) teríamos o novo 

28 calendário deliberado pelo CEPE, o professor Anderson sugeriu que o seminário integrativo seja 

29 programado para a décima sexta semana e a professora Diana concordou com a ressalva de que não 

30 coincida com a semana das atividades de extensão. A professora Diana informou aos conselheiros 

31 que os servidores técnicos construíram uma agenda com demandas referentes a qualidade de vida 

32 no trabalho, estas foram encaminhadas pela direção ao gabinete do Reitor para apreciação, algumas 
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33 demandas dependem da direção da FCE para serem implementadas a exemplo de ginástica laboral; 

34 do reconhecimento da participação ou de autoria de projeto a depender o nível de colaboração dos 

35 técnicos; o abono de um dia no mês para os servidores e um dia a mais no ano como dia do 

36 aniversário. A professora Diana encaminhou o convite aos conselheiros para a reunião do DAF com 

37 institutos e faculdades que ocorrerá no dia vinte e seis desse mês das oito às doze horas no 

38 auditório 2 — IB e informou que ocorrerá reunião posterior (ainda sem data) com os servidores 

39 técnicos. Após os informativos gerais a professora Diana abre inicio a votação para a composição 

40 da representação do conselho CEPE, a professora Clélia sugeriu que fosse um professor não 

41 coordenador para compor a suplência, portanto a professora Kelb Bousquet Santos como única 

42 candidata e foi eleita por unanimidade para suplência da professora Margô Gomes de Oliveira 

43 Karnikowski no CEPE e os professores coordenadores Carlos Eduardo dos Santos, Vera Regina 

44 Fernandes da Silva Marães e Carla Nunes de Araújo como candidatos a titular e suplente, o 

45 professor Emerson sugeriu que fosse uma única votação que elegesse por maior numero de votos o 

46 titular e suplente respectivamente, em situação de empate seria acordado entre os professores. O 

47 professor Carlos Eduardo dos santos obteve 6 votos e a professora Vera Regina Fernandes da Silva 

48 Marães 6 votos foi acordado entre estes que a professora Vera Regina Fernandes da Silva Marães 

49 assumiria como membro titular e o professor Carlos Eduardo dos Santos suplente do CEPE. A 

50 Presidente Diana Lúcia Moura Pinho deu por encerrada reunião do Conselho da FCE, às 10h25, a 

51 qual eu, Edilene Sales Lima, secretariei e lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pela 

52 presidente do Conselho após homologação. 

53 

Diana Lúcia Moura Pinho 	<1-4(Mlb  

Presidente 

Edilene Sales Lima 
	

Patbiyu Sau 
54 Secretária 
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1 ATA DA 6' REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSELHO PLENO DA FACULDADE DE CEILÂNDIA 

2 — FCE REALIZADA EM 06/10/2010, COM INÍCIO ÀS 09h11, no LABORATÓRIO DE APOIO 

3 DA FCE. 

4 PRESENTES: Os Professores: Diana Lúcia Moura Pinho (presidente), Araken dos Santos Werneck 

5 Rodrigues, Mani Indiana Funez, Marina Morato Stival, Sébastien Olivier Charneau, Edgar Guimarães 

6 Bione, Patrícia Maria Fonseca Escalda, Kátia Vanessa Pinto de Meneses, Claure Nain Lunardi Gomes, 

7 Anderson de Jesus Gomes, Flávia Mazitelli de Oliveira, Carla Nunes de Araújo, Janaína Meirelles Sousa, 

8 Janice Lisboa De Marco, Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira, Vera Regina Fernandes da Silva 

9 Marães, Sérgio Ricardo Menezes Matheus, Kelb Bousquet Santos; os Discentes: Florentino Júnio Araújo 

10 Leonidas, Jéssica Camila, Bruna Cabral Reis, Mariana Busche, Leonardo Fellows e João Gabriel Trajano 

11 Dantas. AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Maurício Robayo Tamayo, Tatiana Barcelos Pontes, Antônio 

12 Raimundo Texeira; AUSENTES: Eliceuda França, Jeane Quitéria, Márcio Florentino Pereira, Carolina 

13 Fernandes Simioni e Alana Carla Borges Alves. 

14 O Conselho Pleno da Faculdade de Ceilândia reuniu-se para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Informes: 

15 a) Circular DEG 007/2010, b) Circular 07/VRT; 2. Apreciação das atas da 5' reunião ordinária e da 7' 

16 reunião extraordinária do Conselho; 3. Calendário das reuniões do Conselho Pleno; 4. Homologação da 

17 indicação da coordenação do curso de farmácia; 5. Homologação da criação do curso de fonoaudiologia 

18 na FCE; 6. Apreciação dos relatórios parciais dos estágios probatórios dos professores: a) Emerson 

19 Fachin Martins, b) Otávio de Tôledo Nóbrega, c) Miguel Ângelo Montagner; 7. Planos de atividades dos 

20 seguintes professores: a) Christopher Willian Fagg, b) Kátia Vanessa Pinto de Meneses, c) Antônia de 

21 Jesus Ângulo Tuesta, d) Flávia Reis de Andrade, f) Priscila Almeida Andrade; 8. Assuntos gerais; 9. 

22 Palavra do professor. A Presidente Diana Lúcia Moura Pinho solicitou a inclusão em pauta de demanda 

23 recebida do Diretório Central dos Estudantes — DCE e sugeriu que os planos de atividades dos estágios 

24 probatórios das professoras: Kátia Vanessa Pinto de Meneses, Antônia de Jesus Ângulo Tuesta, Flávia 

25 Reis de Andrade e Priscila Almeida Andrade sejam apreciados na próxima reunião. O Conselho aprovou 

26 a pauta com as alterações propostas por unanimidade. A Presidente Diana Lúcia Moura Pinho fez os 

27 seguintes informes: os servidores da FCE estão visitando as obras do campus definitivo da FCE duas 

28 vezes por semana e fazendo um registro fotográfico do andamento das obras o qual será disponibilizado 

29 na página da FCE, a previsão de entrega dos prédios é dezembro de 2010; a UnB recebeu menção 
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30 honrosa, na categoria Órgãos Públicos pelo projeto de iniciativa do Prof Emerson Fachin Martins 

31 intitulado "Propriedades Psicométricas de Instrumentos mais Simples para Avaliação da Simetria na 

32 Distribuição de Descarga de Peso em Hemiparéticos Crônicos". A entrega do prêmio ocorrerá dia 21 de 

33 outubro e os Professores Emerson Fachin Martins e Araken dos Santos Werneck Rodrigues representarão 

34 a UnB. A Secretaria de Comunicação — Secom fará a cobertura; Circular do Decanato de Graduação 

35 007/2010: Institucionalização de email de cursos de graduação; Circular 07Nice-Reitoria: 4" Etapa da 

36 pesquisa sobre Gestão de Meios da UnB voltada à avaliação da Infraestrutura. A Presidente Diana Lúcia 

37 Moura Pinho ressaltou a importância de criação de novos cursos na FCE, tendo em vista que o orçamento 

38 é definido pelo Conselho de Administração - CAD de acordo com as demandas apresentadas. A Prof" 

39 Claure Nain Lunardi Gomes solicitou aos professores que procurem conscientizar os alunos sobre as 

40 consequências do boicote ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes — Enade. A Presidente Diana 

41 Lúcia Moura Pinho informou sobre a contratação de professores para o curso de Terapia Ocupacional. A 

42 Prof.'  Claure Nain Lunardi Gomes informou que há grande demanda de alunos trancando matrícula para 

43 se dedicarem à pesquisa, influenciados pelos orientadores, destacou a importância de conscientização dos 

44 alunos sobre a prioridade das atividades de graduação. A Presidente Diana Lúcia Moura Pinho informou 

45 que solicitará ao Presidente do Colegiado de Graduação, Araken dos Santos Werneck, que emita uma 

46 circular para esclarecimento do assunto. Em seguida, o Conselho apreciou as atas da 5a reunião ordinária 

47 e da 7a reunião extraordinária do Conselho as quais foram aprovadas por 16 votos favoráveis e duas 

48 abstenções. A Prof."  Claure Nain Lunardi Gomes relatou o processo referente ao Plano de Trabalho de 

49 Estágio Probatório do Prof. Christopher Willian Fagg para o qual, houve parecer favorável à aprovação da 

50 Prof.'  Dâmaris Silveira, apesar de não contemplar itens como: atividades de extensão e orientação de 

51 graduação. O Prof. Anderson de Jesus Gomes sugeriu revisão do número de créditos assumidos pelo Prof. 

52 Christopher Willian Fagg e indicação de atividades de extensão. O Conselho aprovou o Plano de 

53 Trabalho de Estágio Probatório do Prof. Christopher Willian Fagg com as alterações propostas por 

54 unanimidade. A Presidente Diana Lúcia Moura Pinho relatou o parecer da comissão composta pelos 

55 professores: Oviromar Flores, Dâmaris Silveira e Maurício Robayo Tamayo sobre o relatório parcial de 

56 estágio probatório do Prof. Emerson Fachin Martins. O Conselho aprovou o relatório por unanimidade. A 

57 Presidente Diana Lúcia Moura Pinho relatou o parecer da comissão composta pelos professores: 

58 Oviromar Flores, Dâmaris Silveira e Maurício Robayo Tamayo sobre o relatório parcial de estágio 

59 probatório do Prof. Otávio de Tôledo Nóbrega. O referido relatório havia sido discutido na 5a reunião 

60 ordinário do Conselho na qual foi questionado sobre a orientação do professor a alunos na Universidad 
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61 Católica de Brasília e a ausência das avaliações dos discentes no processo. Esclareceu-se que a orientação 

62 teve início anterior ao ingresso do professor na UnB e foram anexadas as avaliações ao processo. O 

63 parecer da Comissão é favorável à aprovação. A Prof."  Vera Regina Fernandes da Silva Marães sugeriu a 

64 inserção de atividades de extensão. O Conselho aprovou o relatório com as alterações sugeridas por 

65 unanimidade. Por fim, a Presidente Diana Lúcia Moura Pinho relatou o parecer da comissão composta 

66 pelos professores: Oviromar Flores, Dâmaris Silveira e Maurício Robayo Tamayo sobre o relatório 

67 parcial de estágio probatório do Prof. Miguel Ângelo Montagner que obteve recomendação de aprovação. 

68 A Presidente Diana Lúcia Moura Pinho destacou que o parecer necessita de alguns ajustes tais como: 

69 consta que o professor ministrou duas disciplinas, quando de fato foram 4 disciplinas e que o professor 

70 ministrou aulas na Universidade Estadual de Campinas — Unicamp e foram apenas palestras. A Presidente 

71 Diana Lúcia Moura Pinho recomendou aprovação do parecer da Comissão com as retificações indicadas e 

72 anexação de comprovantes. O Conselho aprovou o relatório com a recomendação sugerida pela 

73 Presidente por unanimidade. O Prof. Araken dos Santos Werneck Rodrigues relatou o processo de 

74 homologação da indicação da Prof.'  Claure Nain Lunardi Gomes para Coordenação do Curso de 

75 Farmácia, tendo em vista a solicitação de afastamento da Prof."  Dâmaris Silveira a partir de 15 de outubro 

76 de 2010. A indicação foi aprovada na 7a reunião ordinária do Colegiado de Graduação e Extensão 

77 realizada em 04 de outubro de 2010. O Conselho referendou a indicação por unanimidade. A Presidente 

78 Diana Lúcia Moura Pinho apresentou a demanda dos alunos do Diretório Central dos Estudantes — DCE 

79 que estão organizando recepção para os novos alunos, a chamada "calourada", que ocorrerá em todos os 

80 campi da UnB. A Presidente Diana Lúcia Moura Pinho esclareceu que o espaço utilizado pela FCE 

81 pertence ao Governo do Distrito Federal e que, conforme Decreto no 29.446 de 28 de agosto de 2008, é 

82 proibido o consumo e a oferta de bebida alcoólica em ambiente escolar, com base nisto já houve negativa 

83 pelo Conselho a solicitações anteriores dos Centros Acadêmicos — Cas. No entanto, os alunos insistiram 

84 que o assunto fosse deliberado pelo Conselho e enviado à Reitoria e à Prefeitura da UnB para que 

85 intermediassem na Secretaria de Educação do Distrito Federal. A Prof."  Clélia Maria de Sousa Ferreira 

86 Parreira sugeriu que o DCE procurasse um espaço reservado para atividades sociais/culturais em 

87 Ceilândia para realização do evento. O Prof. Edgar Guimarães Bione opinou que os alunos devem ter 

88 mais autonomia, observando que a rotina da FCE é diferente da realidade do Campus Darcy Ribeiro. O 

89 Discente João Gabriel Trajam) Dantas explicou que os Cas são divididos em comissões e que os 

90 representantes da comissão de festa deveriam estar presentes, pois poderiam prestar maiores 

(iL91 esclarecimentos. A Discente Jéssica Camila apoiou a sugestão da Prof.' Clélia Maria de Sousa Ferreir / 
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92 Parreira desde que o assunto fosse encaminhado pela Direção da FCE à Reitoria. A Presidente Diana 

93 Lúcia Moura Pinho explicou que a rotina da FCE no campus provisório é diferenciada da rotina de uma 

94 escola de nível médio, e é essencial o cuidado de não expor negativamente a UnB e nem os alunos. Em 

95 seguida, a Presidente Diana Lúcia Moura Pinho fez a leitura da carta recebida do DCE e sugeriu que a 

96 solicitação fosse enviada à Reitoria com a sugestão da Prof. Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira, 

97 explicou que o Conselho da FCE não tem autonomia para diretamente contactar a Secretaria de Educação 

98 do Distrito Federal. O Prof. Edgar Guimarães Bione sugeriu destacar a importância do evento no 

99 documento a ser enviado. O Conselho aprovou a proposição por unanimidade. A Prof.a Kelb Bousquet 

100 Santos informou que participará de uma reunião no Restaurante Universitário da UnB sobre a logística do 

101 Restaurante Universitário da FCE. Sem mais, a Presidente Diana Lúcia Moura Pinho deu por encerrada a 

102 reunião do Conselho da FCE, às 10h57, a qual eu, Cristiane Araújo Rodrigues, secretariei e lavrei a 

103 presente ata, que será assinada por mim e pela presidente do Conselho após homologação. 

104 Diana Lúcia Moura Pinho 

105 Presidente 

106 Cristiane Araújo Rodrigues 

107 Secretária 
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1 ATA DA 71.  REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSELHO PLENO DA FACULDADE DE CEILÂNDIA 

2 — FCE REALIZADA EM 03/11/2010, COM INÍCIO ÀS 10h21, NA SALA N° 02 DA FCE. 

3 PRESENTES: Os Professores: Diana Lúcia Moura Pinho (presidente), Araken dos Santos Werneck 

4 Rodrigues, Osmair Gomes de Macedo, Sébastien Olivier Charneau, Carlos Eduardo dos Santos, Patrícia 

5 Maria Fonseca Escalda, Pedro de Andrade Calil Jabur, Kátia Vanessa Pinto de Meneses, Claure Nain 

6 Lunardi Gomes, Anderson de Jesus Gomes, Flávia Mazitelli de Oliveira, Carla Nunes de Araújo, 

7 Maurício Robayo Tamayo, Janaína Meirelles Sousa, Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira, Vera Regina 

8 Fernandes da Silva Marães; a representante da comunidade de Ceilândia: Jeane Quitéria; a representante 

9 dos técnicos-administrativos: Carolina Fernandes Simioni e o Discente: Rafael Lucas Costa. 

10 AUSENTES: Márcio Florentino Pereira, Antônio Raimundo Texeira; Florentino Júnio Araújo Leonidas, 

11 Jéssica Camila, Clara Laís Vieira de Almeida, Katherine de Souza Rodrigues, Mariana Busche, Leonardo 

12 Fellows, João Gabriel Trajano Dantas e Alexandra Rizzi. 

13 O Conselho Pleno da Faculdade de Ceilândia reuniu-se para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Informes 

14 2. Apreciação da ata da 6a reunião ordinária 3. Indicação de Membro para a Câmara de Graduação 4. 

15 Indicação de Membro para o Conselho da Finatec 5. Processo de criação do curso de Fonoaudiologia - 

16 Relatora: Tatiana Lavich 6. Apreciação das solicitações de progressão funcional dos professores: a) 

17 Emerson Fachin Martins b) Miguel Ângelo Montagner 7. Planos de atividades dos seguintes professores: 

18 a) Kátia Vanessa Pinto de Meneses b) Antônia de Jesus Ângulo Tuesta c) Flávia Reis de Andrade d) 

19 Priscila Almeida Andrade 8. Assuntos gerais 9. Palavra do professor. A Presidente Diana Lúcia Moura 

20 Pinho solicitou a inclusão da demanda do Colegiado de Terapia Ocupacional referente a cessão da Prof.a 

21 Andrea Donatti Galassi à Presidência da República. O Conselho aprovou a pauta com a inclusão proposta 

22 por unanimidade. A Presidente Diana Lúcia Moura Pinho iniciou a reunião com o seguintes informes: 1) 

23 as obras do novo campus está de acordo com o cronograma e mantem-se a previsão de entrega do 

24 primeiro prédio para 20 dezembro de 2010, 2) Reunião na Câmara de Graduação — CAF para 

25 apresentação da matriz orçamentária. A FCE que receberá R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

26 para manutenção R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para custeio e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 

27 para investimentos 3) a FCE em parceria com o Instituto de Psicologia — IP foi contemplada pelo edital 

28 Pró-Ensino com o projeto "Fortalecimento do Ensino na Saúde no contexto do SUS: Uma proposta 

29 interdisciplinar da Universidade de Brasília na Região Centro-Oeste" coordenado pela Prof.'  Gardênia d V 

1 



EE 
Universidade de Brasília — UnB 
Faculdade de Ceilândia — FCE 

30 Silva Abbad 4) a FCE foi contemplada pelo Edital Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada 

31 em Saúde 5) aprovação de projetos de professores da FCE para o Edital MCT/CNPq no 014/2010 — 

32 Universal. A Prof.'  Carla Nunes de Araújo informou que o Hemocentro cadastrará voluntários para 

33 doação de médula óssea durante a Semana de Extensão. A Conselheira Jeane Quitéria informou sobre a 

34 necessidade de voluntários para serviços de saúde e recreação para o projeto "Anjos do Amanhã" 

35 promovido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A Presidente Diana Lúcia Moura 

36 Pinho informou que a FCE solicitou à Prefeitura da UnB uma viatura para auxiliar a segurança do campus 

37 e a instalação de Câmera 3D para o estacionamento externo, informou também sobre a disponibilização 

38 do estacionamento do Centro de Ensino Médio 04 para os alunos da UnB. A Prof Clélia Maria de Sousa 

39 Ferreira Parreira informou que acontecerá oficina de trabalho dia 20 de Novembro para apresentação do 

40 Projeto Político Pedagógico da Especialização em Saúde da Família. A Prof. Flávia Mazitelli de Oliveira 

41 informou que a FCE foi a unidade que mais ofereceu projetos para a Semana de Extensão, solicitou que 

42 os professores façam a readequação do espaço e horários para apresentação dos projetos e que estimulem 

43 os alunos a participarem do evento. A Conselheira Jeane Quitéria sugeriu divulgação da Semana de 

44 extensão nas escolas de ensino médio. Em seguida, o Conselho aprovou a ata da 6a reunião ordinária do 

45 Conselho com 16 votos favoráveis e 1 abstenção. A Presidente Diana Lúcia Moura Pinho iniciou a 

46 discussão sobre a solicitação do Curso de Terapia Ocupacional de retorno da Prof.a  Andrea Donatti 

47 Galassi cedida à Presidência da República, explicou que a solicitação será encaminhada à Vice-Reitoria 

48 que entrará em contato com a Presidência da República e se autorizar o retorno é imediato. O Conselho 

49 aprovou o encaminhamento do pleito por unanimidade. O assunto deliberado em seguida foi a indicação 

50 de representante para Câmara de Graduação — CEG. A Presidente Diana Lúcia Moura Pinho explicou que 

51 a representação atualmente é feita pelo Prof. Araken dos Santos Werneck Rodrigues e pelo Prof. Emerson 

52 Fachin Martins como titular e suplente, respectivamente. Estes poderão ser reconduzidos ou o Conselho 

53 poderá indicar outros nomes de seus membros. O Prof. Araken dos Santos Werneck Rodrigues se dispôs a 

54 continuar no cargo. A Presidente Diana Lúcia Moura Pinho informou que o Prof. Emerson Fachin 

55 Martins será consultado sobre seu interesse e disponibilidade em continuar como representante na CEG. 

56 O Conselho aprovou a recondução dos representantes, com a consulta ao Prof Emerson Fachin Martins, 

57 por unanimidade. O assunto seguinte foi a indicação de representante para o Conselho da Finatec. A 

58 Presidente Diana Lúcia Moura Pinho esclareceu que a escolha de membro para o Conselho da Fundação 

59 de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos — Finatec será deliberada pelo Conselho Universitário — 

60 Consuni após as indicações das Unidades Acadêmicas. Na FCE se candidataram: 1. Kátia Vanessa Pinto 
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61 de Meneses 2. Julian Alexandre Chaker 3. Paulo Gustavo Barboni Dantas Nascimento 4. Fábio Pittella 

62 Silva 5. Edgar Guimarães Bione 6. Margô Gomes de Oliveira Karnikowski 7. Anderson de Jesus Gomes 

63 8. Gerson Cipriano Júnior. O Conselho realizou votação secreta na qual cada membro indicou dois nomes 

64 e obteve o seguinte resultado: 1. Kátia Vanessa Pinto de Menezes, 3 votos; 2. Juliano Alexandre Chaker 3 

65 votos; 3. Paulo Gustavo Barboni Dantas Nascimento 3 votos; 4. Fábio Pittella Silva 4 votos; 5. Edgar 

66 Guimarães Bione 3 votos; 6. Margô Gomes de Oliveira Karnikowski 5 votos; 7. Anderson de Jesus 

67 Gomes 9 votos e 8. Gerson Cipriano Júnior 4 votos. Portanto, a FCE indicará para composição do 

68 Conselho da Finatec os Professores: Anderson de Jesus Gomes e Margô Gomes de Oliveira Karnikowski. 

69 A seguir o Prof. Araken dos Santos Werneck Rodrigues iniciou a discussão sobre a criação do curso de 

70 fonoaudiologia, explicou que na avaliação do Grupo de Trabalho de criação de novos cursos este foi o 

71 curso mais apropriado. A relatora Tatiana Ramos Lavich apresentou projeção do número de professores, 

72 demonstrativo que a região que o Distrito Federal está inserido não há nenhuma universidade pública que 

73 ofereça o curso, por isso há carência de profissionais na área e informou que a perspectiva é que o curso 

74 ofereça 45 vagas a partir do primeiro semestre de 2012. A Prof.a Tatiana Ramos Lavich destacou que há 

75 espaço para laboratório de áudio e voz no novo campus e que a matriz curricular do curso inicialmente 

76 demandaria 4 professores fonoaudiólogos para os primeiros semestres e 10 até o final do curso. No total 

77 haverá, além de fonoaudiólogos, professores de letras e psicologia. O Prof. Anderson de Jesus Gomes 

78 questionou qual a procedência das vagas. A presidente Diana Lúcia Moura Pinho esclareceu que o 

79 percentual de novas vagas é consequência da criação de novos cursos e que o curso proposto possui 

80 matriz comum com os cursos que já são oferecidos na FCE. O Prof. Sébastien Olivier Charneau 

81 questionou se o orçamento e o número de número de vagas, de professores inclusive de área básica e de 

82 técnicos-administrativos atendem às necessidades do novo curso. A Presidente Diana Lúcia Moura Pinho 

83 esclareceu que matriz orçamentária poderá ser alterada e que o quadro de técnicos-administrativos e 

84 professores ainda não está completo. O Prof. Osmair Gomes de Macedo destacou que há carência de 

85 fonoaudiólogos no Distrito Federal para proceder exame de audiometria em recém-nascidos. Em seguida, 

86 a Presidente Diana Lúcia Moura Pinho solicitou que o Conselho votasse o encaminhamento da proposta 

87 de criação do curso de fonoaudiologia na FCE a qual foi aprovada por unanimidade. Por fim, a Presidente 

88 Diana Lúcia Moura Pinho informou que o restante da pauta será deliberado na próxima reunião em 

89 virtude da necessidade de utilização da sala para aula. A Presidente Diana Lúcia Moura Pinho deu por 

90 encerrada a reunião do Conselho da FCE, às 12h13, a qual eu, Cristiane Araújo Rodrigues, secretariei e 

91 lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pela presidente do Conselho após homologação. 
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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSELHO PLENO DA FACULDADE DE CEILÂNDIA 1 

– FCE REALIZADA EM 17/11/2010, COM INÍCIO ÀS 9h37, NO LABORATÓRIO DE APOIO 2 

DA FCE. 3 

 

PRESENTES: Os Professores: Diana Lúcia Moura Pinho (presidente), Osmair Gomes de Macedo, 4 

Sébastien Olivier Charneau, Carlos Eduardo dos Santos, Mani Indiana Funez, Tatiana Barcelos Pontes, 5 

Kátia Vanessa Pinto de Meneses, Claure Nain Lunardi Gomes, Anderson de Jesus Gomes, Flávia 6 

Mazitelli de Oliveira, Carla Nunes de Araújo, Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira, Vera Regina 7 

Fernandes da Silva Marães; a representante da comunidade de Ceilândia: Jeane Quitéria; o representante 8 

dos técnicos-administrativos: Evilásio Pinto Marinho as Discentes: Jéssica Camila e Bruna Cabral Reis. 9 

AUSENTES: Márcio Florentino Pereira, Antônio Raimundo Texeira; Mariana Busche, Leonardo 10 

Fellows, João Gabriel Trajano Dantas e Alexandra Rizzi.  11 

 12 

O Conselho Pleno da Faculdade de Ceilândia reuniu-se para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Informes; 13 

2. Apreciação das solicitações de progressão funcional dos professores: a) Emerson Fachin Martins b) 14 

Miguel Ângelo Montagner; 3. Planos de atividades dos seguintes professores: a) Kátia Vanessa Pinto de 15 

Meneses b) Antônia de Jesus Ângulo Tuesta c) Flávia Reis de Andrade d) Priscila Almeida Andrade; 4. 16 

Assuntos gerais; 5. Palavra do professor. A Presidente Diana Lúcia Moura Pinho fez os seguintes 17 

informes: a) Os Técnicos-administrativos da FCE elegeram novos representantes para o Conselho da FCE 18 

que são: Evilásio Pinto Marinho e Diego Juscelino Santos Dias, titular e suplente, respectivamente; b) Os 19 

Professores Anderson de Jesus Gomes e Margô Gomes de Oliveira Karnikowski irão compor o Conselho 20 

da Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – Finatec; 3) Pós-graduação da FCE em 21 

diligência. UnB irá recorrer; 4) A Câmara de Administração – CAF aprovou a lista de obras do prédio da 22 

FCE que terá prioridade na liberação dos recursos, resta aprovação pelo Conselho de Administração – 23 

CAD; 5) Resultado Chamada Pública MCT/FINEP/CT-INFRA - Campi Regionais 01/2010: só o Campus 24 

Gama foi contemplado. A Diretora Diana Lúcia Moura Pinho recomendou a elaboração de pedido de 25 

reconsideração, tendo em vista, que o parecer da comissão organizadora considerou o cronograma 26 

inadequado, porém todos os cronogramas apresentados pela UnB eram iguais. Os professores: Claure 27 

Nain Lunardi Gomes, Sébastien Olivier Charneau e Mani Indiana Funez elaboração o recurso; 6) Número 28 

de inscritos nos Concursos Públicos da FCE para Professor: Enfermagem – Saúde da Mulher e Criança: 29 

nenhum inscrito, será prorrogado; Enfermagem – Saúde do Adulto: 01; Terapia Ocupacional: 09; 30 
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Farmácia Hospitalar: 06; Farmácia – Tecnologia de Alimentos: nenhum; Letras – Linguística: 03; 31 

Ciências da Saúde – Morfologia: 19. A Conselheira Jeane Quitéria destacou que há pouca divulgação dos 32 

concursos para professor da UnB. A Presidente Diana Lúcia Moura Pinho informou que será divulgado 33 

na página da UnB e serão enviados para os e-mails institucionais. 7) A Conselheira Jeane Quitéria 34 

informou que a Deputada Arlete Sampaio quer agendar reunião com a FCE a pedido do Governador 35 

eleito Agnelo Queiroz; 8) a Conselheira Jéssica Camila informou a realização da V Reunião Nacional dos 36 

Cursos de Graduação em Saúde Coletiva e I Reunião do Fórum de Coordenadores de Graduação e Saúde 37 

Coletiva nos dias 18 e 19 de novembro de 2010, na Sede da Fundação Oswaldo Cruz; 9) Resolução do 38 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão nº 205/2010 – aprovação da proposta do calendário acadêmico 39 

para o 1º e o 2º períodos letivos de 2011 e período especial de verão/2012; 10) Instrução de Reitoria nº 40 

03/2010 – Estabelece como procedimento de apuração de extravio ou dano a bem público, no âmbito da 41 

Universidade de Brasília, o Termo Circunstanciado Administrativo previsto na Instrução Normativa nº 42 

4/2009, da Controladoria-Geral da União; 11) Resolução da Reitoria nº 103/2010 – Disciplina o 43 

pagamento de Pessoa Física, por serviços prestados no âmbito dos projetos aprovados pela FUB e por 44 

suas Unidades Descentralizadas; 12) Circular  da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 45 

Federais de Ensino Superior – ANDIFES – Pro-Infra: programa restrito a professores associados; 13) A 46 

Comissão interna de moradia realizou a priorização de candidatos à ocupação de imóveis da FUB. Em 47 

seguida, o Prof. Carlos Eduardo dos Santos relatou a solicitação de progressão funcional do Prof. 48 

Emerson Fachin Martins. A comissão composta pelos professores: Carlos Eduardo dos Santos, Vera 49 

Regina Fernandes da Silva Marães e Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira deu parecer favorável a 50 

solicitação. O Conselho aprovou por unanimidade. A Prof.ª Vera Regina Fernandes da Silva Marães 51 

relatou a solicitação de progressão funcional do Prof. Miguel Ângelo Montagner. A comissão composta 52 

pelos professores: Carlos Eduardo dos Santos, Vera Regina Fernandes da Silva Marães e Clélia Maria de 53 

Sousa Ferreira Parreira deu parecer favorável, com a recomendação de anexação de comprovantes de 54 

participação em atividades de extensão. O Conselho aprovou o parecer da comissão por unanimidade. O 55 

Prof. Carlos Eduardo dos Santos relatou a solicitação de progressão funcional do Prof. Otávio de Tôledo 56 

Nóbrega. A comissão composta pelos professores: Carlos Eduardo dos Santos, Vera Regina Fernandes da 57 

Silva Marães e Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira deu parecer favorável à solicitação, com a 58 

recomendação de anexação de documento comprobatório de participação em atividade de extensão. O 59 

Conselho aprovou o parecer da Comissão por unanimidade. A seguir, a Prof.ª Tatiana Barcelos Pontes 60 

relatou o parecer elaborado pelo Prof. Maurício Robayo Tamayo referente ao plano de atividades da 61 



 

 

Universidade de Brasília – UnB 

Faculdade de Ceilândia – FCE 

 

3 

Prof.ª Kátia Vanessa Pinto de Meneses favorável a aprovação, com a recomendação de incluir atividades 62 

relacionadas à pós-graduação. A Diretora Diana Lúcia Moura Pinho sugeriu que o plano fosse devolvido 63 

à Prof.ª Kátia Vanessa Pinto de Meneses para adequações e posteriormente fosse deliberado. O Conselho 64 

aprovou a sugestão da diretora por unanimidade. O Conselho deliberou por devolver os planos de 65 

atividades das professoras: Antônia de Jesus Ângulo Tuesta, Flávia Reis de Andrade e Priscila Almeida 66 

Andrade ao Colegiado de Saúde Coletiva para elaboração de parecer. O Prof. Sébastien Olivier Charneau 67 

questionou se o Prof. Emerson Fachin Martins concordou com a recondução para a Câmara de Graduação 68 

– CEG. A Diretora Diana Lúcia Moura Pinho informou que sim e que já foi providenciado a recondução 69 

dos professores Araken dos Santos Werneck Rodrigues e Emerson Fachin Martins como membro titular e 70 

suplente, respectivamente, para a Câmara de Graduação – CEG. Nada mais tendo a tratar a Presidente 71 

Diana Lúcia Moura Pinho deu por encerrada a reunião do Conselho da FCE, às 11h25, a qual eu, 72 

Cristiane Araújo Rodrigues, secretariei e lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pela 73 

presidente do Conselho após homologação.   74 

 75 

 76 

 77 

Diana Lúcia Moura Pinho  ........................................................... 78 

Presidente 79 

 80 

Cristiane Araújo Rodrigues  ............................................................ 81 
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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSELHO PLENO DA FACULDADE DE CEILÂNDIA 1 

– FCE REALIZADA EM 24/11/2010, COM INÍCIO ÀS 9h35, NO LABORATÓRIO DE APOIO 2 

DA FCE. 3 

 

PRESENTES: Os Professores: Diana Lúcia Moura Pinho (presidente), Araken dos Santos Werneck 4 

Rodrigues, Sérgio Ricardo Menezes Matheus, Sébastien Olivier Charneau, Carlos Eduardo dos Santos, 5 

Mani Indiana Funez, Kátia Vanessa Pinto de Meneses, Claure Nain Lunardi Gomes, Fabiane Hiratsuka 6 

Veiga de Souza, Flávia Mazitelli de Oliveira, Carla Nunes de Araújo, Clélia Maria de Sousa Ferreira 7 

Parreira, Pedro de Andrade Calil Jabur, Vera Regina Fernandes da Silva Marães e Izabela M. Dourado 8 

Bastos; a representante da comunidade de Ceilândia: Jeane Quitéria; o representante dos técnicos-9 

administrativos: Evilásio Pinto Marinho e os Discentes: Jéssica Camila, Rafael Lucas Costa, Clara Laís 10 

Vieira de Almeida e João Gabriel Trajano Dantas. AUSENTES: Márcio Florentino Pereira, Antônio 11 

Raimundo Texeira; Mariana Busche, Leonardo Fellows. 12 

 13 

O Conselho Pleno da Faculdade de Ceilândia reuniu-se para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Informes, 14 

2. Aprovação da ata da 7ª reunião ordinária, 3. Visita do Conselho de Administração – CAD, 4. Assuntos 15 

gerais, 5. Palavra do professor. A Presidente Diana Lúcia Moura Pinho solicitou a inclusão de processo 16 

do edital 102/2009 – Enfermagem – Saúde do Adulto e do Idoso. O Conselho aprovou a pauta com a 17 

inclusão proposta por unanimidade. A Presidente Diana Lúcia Moura Pinho fez os seguintes informes: 1. 18 

Foi iniciado o trabalho hidráulico e elétrico no Campus definitivo da FCE. 2. Foi enviado o recurso ao 19 

resultado Chamada Pública MCT/FINEP/CT-INFRA - Campi Regionais 01/2010. 3. Os professores 20 

Maurício Robayo Tamayo, Emerson Fachin Martins, Margô Gomes de Oliveira Karnikowski e José 21 

Eduardo Pandossio foram premiados no 7º Congresso de Iniciação Científica do DF e XVI Congresso de 22 

Iniciação Científica da UnB. 4. Recesso de final de ano: os servidores poderão optar pelos períodos de 20 23 

à 24 ou de 27 à 31 de Dezembro. 5. Confraternização da FCE ocorrerá dia 26 de novembro. 6. 24 

Prorrogação do Concurso Público para área de letras. 7. Autorização da Universidade Federal da Paraíba 25 

para aproveitamento de professores de Terapia Ocupacional aprovados em concurso público. 8. 26 

Celebração de convênio com a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – Fepecs para 27 

realização de estágio. A Presidente Diana Lúcia Moura Pinho solicitou que os professores evitassem 28 

agendar atividades práticas no período da manhã, tendo em vista o trafego de Ceilândia para o Plano 29 

Piloto. Em seguida, o Conselho aprovou a ata da 7ª reunião ordinária. A Presidente Diana Lúcia Moura 30 
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Pinho relatou o processo do Concurso Público para professor Adjunto Edital 102/2009, Enfermagem – 31 

Saúde do Adulto e do Idoso. O concurso obteve apenas uma inscrição e a candidata não atende ao 32 

requisito básico, portanto, o Conselho deve deliberar se cancela a inscrição ou se prorroga o prazo. A 33 

Presidente Diana Lúcia Moura Pinho esclareceu que não trata-se de edital misto e que se for cancelada a 34 

reabertura das inscrições é automática. O Conselho aprovou o cancelamento da inscrição por 35 

unanimidade. A Presidente Diana Lúcia Moura Pinho informou a realização da reunião do Conselho de 36 

Administração – CAD na FCE dia 25 de Novembro. As Professoras Izabela Marques Dourado Charneau 37 

e Claure Nain Lunardi Gomes são as representantes, no entanto, a reunião é aberta a todos interessados. 38 

Na ocasião o reitor visitará as obras do Campus Definitivo da FCE e fará reunião com os alunos, 39 

professores e técnicos-administrativos. A Presidente Diana Lúcia Moura apresentou a proposta de pauta 40 

para a referida reunião a qual inclui tópicos referentes a: 1 – OBRAS/CEPLAN/DAF. 2 – 41 

SEGURANÇA/PRC/SRH. 3 – TRANSPORTES/PRC/SRH. 4 – CPD. 5 – DEG. 6 – DPP. 7 – DEX. 8 – 42 

SRH. O Prof. Sébastien Olivier Charneau sugeriu acrescentar discussão sobre moradia-estudantil em 43 

Ceilândia. O Conselho aprovou a pauta com a inclusão sugerida por unanimidade. No momento reservado 44 

à Palavra do Professor, o Prof. Sébastien Olivier Charneau informou aprovação de seu projeto em 45 

parceria com a Prof.ª Izabela Marques Dourado Charneau para o Programa Capes/Cofecub. Programa em 46 

conjunto com Instituições da França que oferecerá bolsas de mestrado e doutorado. A Prof.ª Clélia Maria 47 

de Sousa Ferreira Parreira informou que V Reunião Nacional dos Cursos de Graduação em Saúde 48 

Coletiva e a I Reunião do Fórum de Coordenadores de Graduação em Saúde Coletiva teve avaliação 49 

positiva e encaminhamentos importantes, contou com a participação de 16 Universidades Federais. Nada 50 

mais tendo a tratar a Presidente Diana Lúcia Moura Pinho deu por encerrada a reunião do Conselho da 51 

FCE, às 11h40, a qual eu, Cristiane Araújo Rodrigues, secretariei e lavrei a presente ata, que será assinada 52 

por mim e pela presidente do Conselho após homologação.   53 

 54 

 55 

 56 

Diana Lúcia Moura Pinho  ........................................................... 57 

Presidente 58 

 59 

Cristiane Araújo Rodrigues  ............................................................ 60 
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1 ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSELHO PLENO DA FACULDADE DE 

2 CEILÂNDIA — FCE REALIZADA EM 15/12/2010, COM INÍCIO ÀS 9h34, NO LABORATÓRIO 

3 DE APOIO DA FCE. 

4 PRESENTES: Os Professores: Diana Lúcia Moura Pinho (presidente), Araken dos Santos Werneck 

5 Rodrigues, Osmair Gomes de Macedo, Sébastien Olivier Charneau, Carlos Eduardo dos Santos, Edgar 

6 Guimarães Bione, Kátia Vanessa Pinto de Meneses, Claure Nain Lunardi Gomes, Carla Nunes de Araújo, 

7 Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira, Patrícia Maria Fonseca Escalda, Pedro de Andrade Calil Jabur, 

8 Vera Regina Fernandes da Silva Marães, Anderson de Jesus Gomes; o representante dos técnicos- 

9 administrativos: Evilásio Pinto Marinho e o Discente: Rafael Lucas Costa; CONVIDADO: Miguel 

10 Ângelo Montagner; AUSENTES: Márcio Florentino Pereira, Antônio Raimundo Texeira; Mariana 

11 Busche, Leonardo Fellows, Florentino Júnio Araújo Leonidas, Bruna Cabral, Clara Laís Vieira de 

12 Almeida, João Gabriel Trajano Dantas e Alexandra Rizzi. 

13 O Conselho Pleno da Faculdade de Ceilândia reuniu-se para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Informes; 

14 2. Apreciação das atas da 8' e da 9a reuniões ordinárias; 3. relotação do Prof. Miguel Ângelo Montagner, 

15 Relatora: Vera Regina Fernandes da Silva Marães; 4. Cessão da Prof.'  Diane Maria Scherer Kuhn Lago 

16 ao Ministério da Saúde, Relatora: Carla Nunes de Araújo; 5. Parecer do Colegiado de Enfermagem 

17 (Vanúbia Caxiado Lacerda), Relator: Carlos Eduardo dos Santos; 6. Plano de trabalho: a) Kátia Vanessa 

18 Pinto de Meneses, b) Cris Renata Grou Volpe, c) Casandra G. R. M. Ponce de Leon, d) Alex Leite Pereira 

19 e) Gisele Martins, f) Janaína Meirelles Sousa, h) Edgar Guimarães Bione, i) Silvana Schwerz Funghetto, 

20 j) Aldo Henrique Fonseca P. Tavares, 1) Diane Scherer Kuhn Lago, m) Jamila Reis de Andrade, n) Ruth 

21 Losada de Menezes, o) Alexis Fonseca Welker, p) Patrícia Azevedo Garcia, q) Aline Teixeira Alves, r) 

22 Sérgio Ricardo Menezes Mateus, s) José Eduardo Pandossio, t) Paulo Gustavo B. D. Nascimento, 7. 

23 Palavra do professor. Após a leitura da pauta, a Presidente Diana Lúcia Moura Pinho informou a retirada 

24 do quinto item, tendo em vista que o assunto foi deliberado pelo Colegiado de Graduação e Extensão da 

25 FCE. A Prof" Vera Regina da Silva Fernandes Marães sugeriu inversão do item de pauta relotação do 

26 Prof. Miguel Ângelo Montagner em substituição ao referido tópico. O Conselho aprovou a pauta com as 

27 alterações propostas por unanimidade. O Prof Miguel Ângelo Montagner solicitou que fosse incluída na 

28 pauta a fala dele sobre o pedido de relotação. A presidente esclareceu que poderia abrir o espaço no item 

29 informes com a anuência do Conselho, considerando que o tema está previsto como item de pauta 
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30 apreciação do parecer acerca da solicitação. A Presidente Diana Lúcia Moura Pinho fez os seguintes 

31 informes: 1.a audiência pública realizada no dia 13 de dezembro acerca da entrega do campus definitivo 

32 da FCE e sobre a entrega da primeira edificação que não ocorrerá em 20 de dezembro de 2010, pois são 

33 necessárias as instalações das subestações de energia, assim como o planejamento de vias de acesso. A 

34 Companhia Energética de Brasília — CEB informou que só será possível a entrega de uma subestação de 

35 energia elétrica com capacidade de atender ao campus da FCE em maio de 2011. Em Audiência Pública 

36 realizada dia 13 de dezembro a Deputada Distrital Érica Kokay estabeleceu o prazo de 10 dias para a 

37 Secretaria de Obras do Distrito Federal e a CEB apresentarem o planejamento para as referidas 

38 pendências, com vista a entrega de uma das edificações em março para viabilizar o início do 1° semestre 

39 2011 em março. A Prof.'  Claure Nain Lunardi Gomes questionou se haverá possibilidade do primeiro 

40 semestre de 2011 iniciar-se na data prevista. A Presidente Diana Lúcia Moura Pinho explicou que ao 

41 menos um prédio será entregue. A nova previsão é de liberar o prédio UED em janeiro, para iniciarmos 

42 as instalações e ocupação em março de 2011. 2. O Projeto Político Pedagógico do curso de Fisioterapia 

43 foi aprovado na reunião do Conselho Universitário - Consuni realizada em 10 de Dezembro de 2010. 3. O 

44 Concurso Público para área de Morfologia Humana está em fase final. Compareceram 05 candidados dos 

45 19 inscritos. 4. A nomeação da candidata aprovada no concurso para Terapia Ocupacional na 

46 Universidade Federal da Paraíba cuja vaga será aproveitada pela FCE deverá ocorrer nas próximas 

47 semanas até Março, a professora deverá estar em atividade na UnB. 5. O Ministério da Educação — MEC 

48 autorizou a redistribuição de professor de Fisioterapia da Universidade Federal do Pampa — UniPampa 

49 para a FCE. 5. A Prof.'  Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira informou que a nomeação da Prof.'  Izabel 

50 Cristina Bruno Bacellar Zaneti deverá ocorrer em Janeiro de 2011. O Prof. Miguel Ângelo Montagner 

51 solicitou autorização para fazer um informe. O Conselho aprovou a solicitação do convidado. O Prof. 

52 Miguel Ângelo Montagner explicou que a solicitação da sua relotação feita pela Faculdade de Ciências da 

53 Saúde não prejudicará a FCE tendo em vista que trata-se de uma permuta de vagas com a FS. Esclareceu 

54 que vem desenvolvendo várias atividades no ensino de pós-graduação nos Programas das Ciências da 

55 Saúde e da Bioética, assim como, atividades de pesquisa junto ao DSC e o NESP. A Prof.'  Clélia Maria 

56 de Sousa Ferreira Parreira informou aprovação pela Faculdade de Educação — FE do Projeto de Educação 

57 Popular cujo centro será instalado na FCE. A Presidente Diana Lúcia Moura Pinho informou ainda que: a) 

58 da reunião realizada na Fundação de Ensino Pesquisa em Ciências da Saúde — FEPECS, no sentido de 

59 receber para as atividades práticas na rede de serviços de saúde grupos com até 10 alunos, na 

60 oportunidade a Coordenadora da FEPECS, psicóloga Tereza Cristina, solicitou a contribuição da UnB 
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61 quanto ao Termo de Referência que está sendo construído pela rede que dispõe sobre os estágios, 

62 esclareceu que encaminhará via e-mail o Termo de Referência para os coordenadores de cursos da FCE, 

63 para discussão nos seus colegiados e posterior encaminhamento à FEPECS. b) o resultado ainda esta 

64 semana da aprovação do Projeto de Pós-Graduação Interdisciplinar em Saúde/Mestrado e Doutorado da 

65 FCE. Em seguida, o Conselho aprovou as atas da 8' e da 9' reuniões ordinárias por unanimidade. A Prof.' 

66 Carla Nunes de Araújo relatou o processo de cessão da Prof.'  Diane Maria Scherer Kuhn Lago para o 

67 Ministério da Saúde o qual obteve parecer desfavorável à cessão, pelo colegiado de Enfermagem dada a 

68 necessidade do curso de Enfermagem e a Resolução CEPE/UnB, que veda a cessão de servidor em 

69 estágio probatório. O Conselho aprovou o parecer por unanimidade. Na sequência, o item de pauta foi a 

70 relotação do Prof. Miguel Ângelo Montagner, antes de iniciar o relato do parecer, o interessado retirou-se 

71 do recinto. A Prof.'  Vera Regina Fernandes da Silva Marães relatou o processo de relotação para o 

72 Departamento de Saúde Coletiva do Prof. Miguel Ângelo Montagner que obteve parecer desfavorável. 

73 Colocado em discussão. O Prof. Sébastien Olivier Charneau questionou por que o assunto não foi 

74 deliberado no Colegiado de Saúde Coletiva ao qual o referido professor está vinculado. A relatora 

75 esclareceu os encaminhamentos constantes no processo. A Presidente Diana Lúcia Moura corroborou 

76 informando que o processo foi encaminhado à Direção da FCE pela Direção da Faculdade de Ciências 

77 da Saúde, para manifestação, a partir de solicitação do professor Miguel Ângelo Montagner ao 

78 Departamento de Saúde Coletiva, apreciado pelo referido Colegiado e encaminhado à Direção da 

79 Faculdade de Ciências da Saúde. A Prof.a  Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira, coordenadora do curso 

80 de Saúde Coletiva e Presidente do Colegiado do Curso informou que tomou conhecimento do interesse de 

81 relotação do professor pela Direção da FCE e que posteriormente, quando o processo já estava distribuído 

82 para um relator do Conselho da Faculdade, foi procurada pelo Prof. Miguel Ângelo Montagner que a 

83 informou sobre sua solicitação. O Prof. Pedro de Andrade Calil Jabur opinou que este procedimento do 

84 Departamento de Saúde Coletiva coloca a dúvida se esta forma de encaminhamento ocorreu por 

85 desconhecimento do andamento dos processos no âmbito da UnB ou por má-fé e que por um lado poderá 

86 ser prejudicial manter pessoas que não desejam trabalhar na FCE e pelo outro não poderemos fazer com 

87 que a FCE seja uma passagem para o Campus Darcy Ribeiro. A Prof.'  Claure Nain Lunardi Gomes 

88 sugeriu que se estabeleça uma regra para essas solicitações, no âmbito da UnB, pois ao final o desgaste 

89 fica para a FCE. O Prof. Araken dos Santos Werneck Rodrigues opinou que se o Departamento de Saúde 

90 Coletiva tem uma vaga disponível o mais adequado seria realizar concurso público, na área do professor, 

91 se é esta a necessidade. A Prof.'  Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira destacou que a questão nã 
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92 simplesmente referente à permuta de vaga e sim a experiência que o Prof Miguel Ângelo Montagner 

93 participou da criação do curso de Saúde Coletiva da FCE. Esclareceu ainda que o Colegiado do Curso de 

94 Saúde Coletiva, discutiu como informes, a solicitação de relotação do professor, e que o colegiado 

95 entende que o professor é necessário no desenvolvimento do Curso de Saúde Coletiva, por esta razão o 

96 concurso que gerou a lotação do professor foi um dois primeiros a ser realizado pela FCE. O Prof. Osmair 

97 Gomes de Macedo, destacou a lisura do parecer técnico da relatora, e opinou acerca da dificuldade de 

98 manter um professor que não deseja permanecer na FCE, a relatora esclareceu que os professores da FCE 

99 que foram relotados em diferentes Departamentos no Campus Darcy Ribeiro o fizeram a partir de 

100 aprovação em Concursos Públicos. A Prof."  Patrícia Escalda ressaltou que é dificil atender os desejos 

101 pessoais de todos por isso, a discussão quanto a relotação deverá ser em termos institucionais, pois ao 

102 estabelecermos um precedente, podemos inviabilizar a consolidação do Campus UnB Ceilândia. Após as 

103 discussões e esclarecimentos o Conselho aprovou o parecer elaborado pela Prof."  Vera Regina Fernandes 

104 da Silva Marães desfavorável a relotação do Prof. Miguel Ângelo Montagner por unanimidade. Devido ao 

105 horário a Presidente Diana Lúcia Moura Pinho, propôs que os itens remanescentes fossem mantidos em 

106 pauta para próxima reunião ordinária, deu por encerrada a reunião do Conselho da FCE, às 12h02min, a 

107 qual eu, Cristiane Araújo Rodrigues, secretariei e lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pela 

108 presidente do Conselho após homologação. 

109 Diana Lúcia Moura Pinho 

110 Presidente 

111 Cristiane Araújo Rodrigues 

112 Secretária 

 

  

  

4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 1
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 1
	Page 2
	Page 1
	Page 2
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 1
	Page 2
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

