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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 1 

DA FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada aos vinte e nove de julho 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. Patrícia de Souza Rezende – 4 

Presidente e Coordenadora da Extensão; Lívia Cristina de Sá Barreto – Adjunta – Coordenadora de 5 

Extensão;  Kátia Vanessa Pinto de Meneses – Terapia Ocupacional; Kelb Bousquet Santos – CBBS; 6 

Cristina Lemos Barbosa Furia – Fonoaudiologia; Alecssandra de Fátima S. Viduedo- Enfermagem; 7 

Izadora de Andrade Holanda – CAEnf; Wesley Victor Santos Freire – CAFisio. A presidente do 8 

Colegiado de Extensão abriu os trabalhos saudando a todos do Colegiado de Extensão. 1. Informes: 1.1 9 

A presidente do Colegiado de Extensão cumprimenta a todos os presentes na reunião e informa que por 10 

não haver quórum para deliberação, a reunião acontecerá apenas como reunião consultiva. Por esta razão, 11 

não haverá deliberações nesta reunião. A profª informa que recebeu um e-mail do DEX, no qual faz um 12 

cadastro via formulário sobre as ações de extensão da FCE para divulgação. 1.2 Informes DEX/CEX. A 13 

presidente informa que Decanato de Extensão está com dois editais abertos para a Casa de Cultura da 14 

América Latina e Casa Niemeyer. Informa também que a minuta de Extensão Curricular foi aprovada na 15 

Câmara de Ensino e Graduação – CEG e foi para o CEPE, a minuta estabelece o prazo de abri de 2021 16 

para inserção curricular. Ela informa que está ocorrendo sessões de treinamento sobre o uso do SIGAA e 17 

que a professora Lívia está participando. Ela faz uma apresentação de um documento elaborado pela FAC 18 

que mostra as possibilidades de ajustes das atividades da SEMUNI para o formato remoto e pede para que 19 

o documento seja divulgado nos colegiados. Informa ainda que a CEX está criando uma resolução sobre a 20 

rede museus com a finalidade de criar um programa especial sobre a rede de museus. A professora 21 

Patrícia traz um informe da Coordenação de Extensão da FCE: Ela informa que a professora Lívia 22 

elaborou um modelo de parecer de análise das ações de extensão. Esse modelo está de acordo com a 23 

resolução da CEX 01/2020 e com o SIGAA. Esse modelo já foi utilizado pela professora Cristina Fúria. E 24 

por fim, ela informa que projeto da FCE no Edital UnB nos 60 anos de Brasília teve que ser reformulado, 25 

foi decido realizar um webnário com as pessoas que foram coordenadoras de extensão na FCE, com a 26 

finalidade de apresentar a importância da FCE na extensão universitária, a data ainda não está definida, 27 

mas provavelmente será no dia 27 de outubro. A professora Kelb relata, a pedido da professora Elaine, do 28 

Colegiado de Bases, que a professora Elaine teve uma proposta aprovada em março desse ano e, logo na 29 

sequência, as atividades presenciais foram interrompidas na universidade. O projeto tinha na sua essência 30 

a realização de atividades presenciais, ela tentou manter as atividades da forma que era possível, no 31 

formato não presencial, até que todas as possibilidades foram esgotadas. O projeto tinha uma aluna 32 

bolsista envolvida, então, ela fez uma consulta ao DEX sobre a interrupção do projeto.  A resposta foi não 33 

e que caso o projeto fosse interrompido, ela não poderia solicitar renovação. Segundo a professora, ela 34 
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teve que inventar novas atividades para que o projeto não fosse interrompido e para que a aluna bolsista 35 

não fosse prejudicada.   1.3 Edital semana Universitária 2020.  A presidente informou que o edital 36 

Semana Universitária 2020 foi retomado com manutenção da data de realização, 21 a 25 de setembro, no 37 

formato virtual. Ela apresenta as estudantes bolsista que estão atuando na SEMUNI 2020 da FCE. A 38 

professora diz que será um projeto único da FCE, este projeto será composto pelas atividades dos 39 

docentes e técnicos da unidade, conforme foi no ano de 2019. O Colegiado de Extensão receberá as 40 

propostas reunirá todas no projeto único da unidade. O colegiado deverá definir uma forma de recepção 41 

dessas propostas e submeterá como evento no SIGAA, no acesso do coordenador de extensão. Ela 42 

informa que unidade vai receber um recurso no valor de 3.000,00 do DEX para desenvolvimento das 43 

atividades da SEMUNI na FCE. A professora apresenta a proposta de recepção das propostas feitas pelos 44 

docentes, que consiste na elaboração de um formulário da Google Forms com base no que o SIGAA a ser 45 

preenchido e enviado á coordenação de extensão. Ela chama atenção para o envio do termo de 46 

autorização de uso da voz e da imagem de todos os participantes até a data de realização da atividade, 47 

conforme solicitado no edital da SEMUNI 2020. Ela informa também que há a possibilidade de 48 

realização de atividades gravadas e de transmissões ao vivo. As transmissões ao vivo acontecerão por 49 

meio da plataforma Stream Yard, o DEX está selecionando bolsistas para auxiliar nessa área. O DEX 50 

disponibilizou cards de divulgação que foi utilizado para divulgação do Edital da SEMUNI e das 51 

atividades. Os cards foram publicados na perfil da extensão da FCE no Instagram. Ela informa que será 52 

necessário de intérpretes de libras para as atividades e que está vendo a possibilidade de conseguir 53 

intérpretes voluntários. A professora Cristina relata que foi realizado um Webnário utilizando o Stream 54 

Yard e que ela pode indicar um aluno que participou da atividade para apoiar na SEMUNI. Após a 55 

apresentação do formulário, estabeleceu-se o dia 24 de agosto para o envio do formulário de submissão de 56 

propostas para SEMUNI 2020. A professora Patrícia sugere que criadas duas frentes para a criação de um 57 

projeto de formação que unam os estudantes voluntários dos projetos para colaborarem com as atividades 58 

da SEMUNI, além dos estudantes bolsistas do DEX.1.4 Informe do Conselho Pleno: A presidente 59 

informa que a FCE estar em processo eleição da direção da FCE. Ela informa que o processo de retomada 60 

das atividades na UnB continua, informa ainda que o Conselho Pleno aguarda a divulgação da Semana 61 

Universitária 2020.  Não havendo mais nada a acrescentar, a presidente do colegiado de extensão deu por 62 

encerrada a reunião às 11h, da qual eu, Eder Rone Castro dos Santos, lavrei a presente ata, que, depois de 63 

lida e aprovada, será assinada por mim e pela Presidente do Colegiado de Extensão da mesa.  64 

 65 

          Patrícia de Souza Rezende                                                Eder Rone Castro dos Santos  66 



Universidade de Brasília Faculdade de Ceilândia – FCE 

 

    Presidente Colegiado de Extensão FCE                                         Administrador FCE 67 


