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ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO DA 1 

FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada aos vinte e nove dias de abril do ano de dois mil e vinte, 2 

iniciada às nove horas e trinta minutos, na forma on-line, via plataforma de webconferência TEAMS. 3 

Estavam presentes na reunião de Extensão os professores membros. Ana Clara Bonini Rocha – Presidente 4 

e Coordenadora da Extensão; Priscila Almeida Andrade – Adjunta – Coordenadora de Extensão;  Kátia 5 

Vanessa Pinto de Meneses – Terapia Ocupacional; Kelb Bousquet Santos – CBBS; Eduardo Antônio 6 

Ferreira – suplente Farmácia; Olga Maria Ramalho de Albuquerque – suplente Saúde Coletiva; Sérgio 7 

Ricardo Thomaz – Fisioterapia; Maysa Luchesy Cera – Fonoaudiologia; Patrícia de Souza Rezende – 8 

Saúde Coletiva; Alecssandra de Fátima S. Viduedo- Enfermagem, Anna Carolina Faleiros Martins – 9 

suplente – Enfermagem; Ana Paula Câmara Neves – CAEnf;; Amanda Beatriz Dias Nunes - CATO; 10 

Paulo Henrique Costa Pereira – CAFONO (suplente); Antônio Avelino Ferreira Soares – CAFarm: 11 

Wesley Victor Santos Freire – CAFisio. Ausência justificada: Lívia Cristina de Sá Barreto – Farmácia. 12 

A presidente do Colegiado de Extensão abriu os trabalhos saudando a todos do Colegiado de Extensão. 13 

Fala sobre o formato virtual, via web conferência na plataforma TEAMS utilizado para reunião e pede a 14 

paciência e colaboração de todos. 1. Informes: 1.1 A presidente do Colegiado de Extensão apresentou o 15 

novo servidor, Eder Rone Castro dos Santos, que está substituindo a servidora Mônica da Costa Braga. 16 

Em seguida ela passa a palavra para o servidor Eder, o qual se apresenta, agradece a todos pela 17 

receptividade e se coloca à disposição para atuar juntos na extensão. A presidente informou que o 18 

Colegiado de Extensão FCE retomou suas reuniões e que não haverá necessidade de aprovação de 19 

propostas ad referendum. A presidente informa que o SIEX aceitará a submissão de propostas até o dia 20 

cinco de maio e que a partir dessa data as propostas deverão ser submetidos via SIGAA. 1.2 Informes 21 

DEX/CEX. Sobre o edital PIBEX, a presidente informou que todos os coordenadores de PEACS 22 

contemplados devem verificar se já disponibilizaram os planos de trabalho, o que impedirá o estudante de 23 

receber a bolsa. O DEX optou por manter as bolsas de extensão e fez um chamado aos professores 24 

coordenadores de PEACs que adaptassem seus projetos a essa nova realidade (pandemia da Covid-19) 25 

com atividades virtuais e/ou outros tipos de atividades que contemplem os objetivos dos PEACs. As 26 

bolsas PIBEX são mantidas mediante a frequência no SIEX e a adequação dos PEACs a essa nova 27 

realidade. 1.3 Projeto FCE no âmbito do edital Programa Especial UnB nos 60 anos de Brasília. A 28 

presidente do colegiado informa que foi muito difícil para FCE conseguir atividades para esse edital, o 29 

projeto é composto por três atividades de extensão. As atividades foram propostas pela professora Maria 30 

Hosana da Conceição, pela professora Patrícia Escalda e pela coordenação de extensão. A atividade 31 

proposta pela coordenação de extensão é uma exposição de todos banners apresentados pelos PEACs da 32 

FCE. O DEX recebeu 14 propostas, dentre elas a da FCE. E ao todo o DEX recebeu 142 atividades para 33 

cumprir o edital UnB nos 60 anos de Brasília, que tem a finalidade de comemorar os 60 anos de Brasília.  34 
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1.4 Edital semana Universitária 2020.  A presidente informou que está aberto o edital Semana 35 

Universitária 2020. Ela pede aos membros que se agilizem e divulguem o edital em seus colegiados Com 36 

o slogan 20 anos de conexões, relacionado às comemorações dos 60 anos de Brasília e dos 20 anos da 37 

Semana Universitária e à celebração das conexões entre a UnB e o Distrito Federal, em convergência com 38 

a campanha institucional do ano de 2020: “UnB no coração de Brasília”. Como na edição passada, cada 39 

unidade apresentará suas propostas por meio de um projeto único, que será preenchida pela coordenação 40 

de extensão. A Semana Universitária está planejada para ser realizada de 21 a 25 de setembro de 2020.  41 

1.5 Inserção curricular e ao SIGAA. O DEX/CEX organizou duas comissões, uma para criar a 42 

normativa que operacionaliza a submissão das ações de extensão: programas, projetos, cursos, eventos e 43 

prestação de serviços. Essa normativa encontra-se em fase de finalização, inclusive já passou pela revisão. 44 

Em breve todos receberão essa resolução que orientará como submeter propostas no SIGAA, esse sistema 45 

irá substituir o SIEX. A outra normativa, trata da inserção curricular e também estar em andamento. 46 

Assim que essa resolução for finalizada, será retomado o processo de inserção curricular em cada 47 

colegiado de graduação. A comissão está trabalhando na revisão das normas do DEX, tendo em vista as 48 

Diretrizes Nacionais para a Extensão na Educação Superior (Resolução CNE) e a implantação do SIGAA. 49 

Já terminamos a revisão da Resolução CEX 01/2015 e estamos iniciando a revisão da Resolução CEPE 50 

060/2015. Em relação ao SIGAA, está no período de ambientação no sistema e a partir de 05 de maio, 51 

todas as propostas de extensão serão submetidas nesse sistema, pois o SIEX não estará mais em 52 

funcionamento para submissão de propostas. A presidente do Colegiado de extensão passa a palavra ao 53 

servidor Eder, membro da comissão de revisão das normas relacionadas ao SIGAA, para que faça 54 

considerações sobre o sistema. O Eder reforça que a partir de 05 de maio, as propostas serão cadastradas e 55 

submetidas nesse novo sistemas. Ele informa que as propostas cadastradas no SIEX e ainda vigentes 56 

serão mantidas no SIEX e que a frequência de estudantes deve ser feita no SIEX até o término da vigência 57 

dos PEACs. O Eder informa também que o SIGAA tem como finalidade diminuir a burocracia na 58 

institucionalização das ações de extensão e dar mais autonomia para o coordenador gerenciara sua ação 59 

de extensão. Ele informa ainda que o DEX juntamente com a Secretaria de Tecnologia da Informação – 60 

STI irá oferecer uma capacitação para que os docentes e discentes possam se ambientar ao sistema. A 61 

professora Ana Clara, enfatiza que o grande diferencial do SIGGA é a integração, pois ele integra 62 

docentes, discentes e técnicos administrativos. A presidente informa que o edital Agrobrasília 2020 foi 63 

suspenso em razão da pandemia da Covid-19 e que não há previsão de retomada desse edital. 1.6 Informe 64 

do Conselho Pleno: projeto Cartas Solidárias aos profissionais do HuB.  A presidente solicita à 65 

professora Priscila Almeida para que dê o informe e faça uma chamada para que todas façam a adesão ao 66 

projeto. A professora Priscila narra como o projeto Cartas solidárias surgiu no contexto do GT, 67 

coordenado pela professora Josenaide, que é sobre a promoção e prevenção à saúde. Ela convida todos os 68 
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professores a mobilizarem seus estudantes das disciplinas e de seus extensionistas para que escrevam 69 

cartas solidárias para os profissionais de saúde, do administrativo e de vigilância do HuB. As cartas 70 

solidárias devem ser enviadas para o DAC, o qual repassa as cartas para os diferentes profissionais do 71 

HuB. 1.7 Informe sobre os PEACs que são desenvolvidos no HuB. A presidente informa que as ações 72 

de extensão que acontecem no HuB devem ser registradas na Gerência de Ensino e Pesquisa do HuB 73 

antes da implementação do projeto e apresentar carta de autorização da proposta no processo SEI no 74 

ambiente do colegiado de extensão da FCE antes de ser encaminhado à homologação da CEX. 2. 75 

Deliberações: 2.1 Homologações da Ata Ordinárias 19ª do Colegiado de Extensão: Aprovada com 76 

três abstenções. 2.2 – Indicação de nome para coordenação de extensão e suplente gestão 2020-2022. 77 

Por unanimidade, o Colegiado de Extensão da FCE elege as professoras Patrícia de Souza Rezende – 78 

Coordenadora de Extensão (presidente) e Lívia de Cristina Lira de Sá Barrreto – Coordenadora 79 

Adjunta de Extensão (Vice-presidente) para gestão 2020-2022, bem como aprova uma atividade 80 

interina composta pelas professoras: Ana Clara Bonini Rocha - Coordenadora de Extensão 81 

(Presidente) e Priscila Almeida Andrade – Coordenadora Adjunta de Extensão (Vice-82 

Presidente) para acompanhar a transição até que seja homologada as designações das professoras eleitas. 83 

2.3 - Deliberações sobre os informes para o Conselho Pleno. O colegiado aprovou os seguintes 84 

informes para serem dados na próxima reunião do colegiado: Edital Semana Universitária 2020; 85 

comissões da CEX revisão das normativas; nova composição da administração da coordenação de 86 

extensão e presidência do colegiado.  2.4 - Apreciações das propostas de ações de extensão FCE: 87 

Homologação das propostas – SIEX 62350 – Projeto: Laboratório de Apoio aos Serviços Clínicos - 88 

Informação Oportuna LASCIO. Prop: Emilia Vitoria da Silva. Conclusão: Aprovado por unanimidade/ 89 

SIEX 62847 – Projeto: Liga Acadêmica de Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares e Cuidados 90 

Paliativos (LATOHCP). Prop: Leticia Meda Vendrusculo Fangel. Conclusão: Aprovado por 91 

unanimidade/ SIEX  62828 – Projeto: Farmacoeducação em saúde mental. Prop: Jose Eduardo Pandossio. 92 

Conclusão: Aprovado por unanimidade/ SIEX 62822 – Projeto: Ações de Extensão do sub- Comitê 93 

Acadêmico do Plano de Contingência da COVID-19 na UnB. Prop: Maria Hosana Conceição. Conclusão: 94 

Aprovado por unanimidade/ SIEX 62882 – Projeto: FortaleçaMente: Estratégias de linguagem para 95 

prevenção cognitiva no envelhecimento. Prop: Corina Elizabeth Satler. Conclusão: Aprovado por 96 

unanimidade/ SIEX 62800 – Curso: Capacitação em Equoterapia para equipe multidisciplinar. 97 

Proponente: Ana Clara Bonini Rocha. Conclusão: Aprovado por unanimidade/ SIEX 62896 – Projeto: 98 

Exercícios físicos domiciliares e práticas de educação em saúde: estratégias de enfrentamento durante a 99 

pandemia. Prop: Aline Martins de Toledo. Conclusão: aprovados por unanimidade. 2.5 - Homologação 100 

de encaminhamento de ad referendum ao processo de extensão: SIEX 62136 – Projeto: Fisioterapia 101 

aquática baseada em evidências: Da prática à teoria. Prop: Josevan Cerqueira Leal. Conclusão: Aprovado 102 
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por unanimidade. SIEX 62251 - Projeto Escola de Avós e Oficina de Quedas: aprender para prevenir. 103 

Prop: Patrícia Azevedo Garcia. Conclusão: aprovado por unanimidade. SIEX 62669 – Projeto: 104 

Intervenção fonoaudiológica com parkinsoniano. Prop: Eduardo Magalhaes da Silva. Conclusão: 105 

Aprovado por unanimidade. SIEX 62098 - FOCO – Fenomenologia Cotidiano. Prop: Maria de Nazareth 106 

Silva. Conclusão: Aprovado por unanimidade. SIEX 62667 - Integração do trabalho fonoaudiológico e do 107 

comunicador. Prop: Eduardo Magalhaes da Silva. Conclusão: aprovado por unanimidade. SIEX 62499 -  108 

Atenção Fisioterapêutica nas Disfunções Temporomandibulares e Crânio-cervicais. Prop: Fernanda 109 

Pasinato. Conclusão; aprovado por unanimidade. SIEX 62812 - COVID - Colaboração para a vida. Prop: 110 

Livia Cristina Lira de Sá Barreto. Conclusão: aprovado por unanimidade. SIEX 62832 - Gincana Virtual 111 

da Fonoaudiologia UnB: atualidades em Saúde, Pesquisa e Educação. Prop: Isabella Monteiro de Castro 112 

Silva. Conclusão: Aprovado por unanimidade. SIEX 62831 - Telemonitoramento Fonoaudiológico 113 

Supervisionado No Período De Isolamento Social Do Covid-19. Prop: Melissa Nara de Carvalho Picinato 114 

Pirola. Conclusão: Aprovado por unanimidade. SIEX 62815 - Vigilância Sanitária em tempos de 115 

pandemia. Prop: Izabel Cristina Rodrigues da Silva. Conclusão: aprovado por unanimidade. SIEX 62858 116 

- Projeto Ação: O contributo da UniSER em tempos de Pandemia. Prop: Margo Gomes de Oliveira 117 

Karnikowski. Conclusão: aprovados por unanimidade.  2.3 - Aprovação do Calendário de reuniões do 118 

Colegiado de Extensão em 2020:  Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a acrescentar, a 119 

presidente do colegiado de extensão deu por encerrada a reunião às 11h30min da qual eu, Eder Rone 120 

Castro dos Santos Braga, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e 121 

pela Presidente do Colegiado de Extensão da mesa.  122 

 123 

         Ana Clara Bonini Rocha                                                   Eder Rone Castro dos Santos  124 

Presidente Colegiado de Extensão FCE                                         Administrador FCE 125 


