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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO DA 1 

FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada ao dia trinta de setembro do ano de dois mil e vinte, iniciada 2 

às nove horas e trinta minutos, na forma on-line, via plataforma de web conferência TEAMS. Estavam 3 

presentes na reunião de Extensão os professores membros. Patrícia de Souza Rezende – Presidente e 4 

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

Vanessa Pinto de Meneses – Terapia Ocupacional; Kelb Bousquet Santos – CBBS; Sérgio Ricardo 6 

Thomaz – Fisioterapia; Juliana Onofre Lira – Fonoaudiologia; Priscila Almeida Andrade – Saúde 7 

Coletiva; Alecssandra de Fátima S. Viduedo- Enfermagem; Luann Rafael dos Santos Souza – CAEnf; 8 

Mateus Gomes de Barros – (suplente) CAEnf. A presidente do Colegiado de Extensão abriu os trabalhos 9 

saudando a todos do Colegiado de Extensão. 1. Informes: A presidente do Colegiado de Extensão 10 

cumprimenta a todos os presentes na reunião. A prof.ª faz a leitura da pauta da reunião 1.1 Conselho 11 

Pleno. 1.2 CEX. 1.3 Centros Acadêmicos. 1.2 Informes DEX/CEX. 1.4 Semana Universitária 2020. 12 

A presidente informa que teve ajuda de dois voluntários para o seguimento tecnológico e que houve o 13 

apoio da Direção da FCE de bolsas para os intérpretes de Libras, sendo que a seleção foi muito rápida, em 14 

que o Edital foi aberto na segunda-feira e fechado na sexta-feira, com a prof.ª Lívia Cristina de Sá 15 

coordenando esta ação e mesmo com os intérpretes não conseguiu atingir todas as atividades, por 16 

indisponibilidade. Próxima reunião será mostrada a planilha de gastos para prestação de contas ao 17 

Colegiado de Extensão, ela não foi mostrada nesta reunião, pois ainda falta comprovantes, professora 18 

Paula falou que irá mandar os comprovantes o quanto antes. Em relação as atividades da Semana 19 

Universitária, uma delas desistiu do recurso e outra pediu o recurso, referente as atividades que receberam 20 

o recurso solicitado foram: Capoeira ativa; Bate-papo literário; Produção de sabão caseiro e Projeto 21 

Horto, sobrando aproximadamente mil e setecentos reais. A presidente conversou com o DEX a respeito 22 

do dinheiro que sobrou e eles falaram que é possível fazer compras para a Extensão ou fazer uma 23 

publicação sobre a Semana Universitária ou propor outro evento para a Extensão Universitária. Em 24 

relação aos resultados das atividades, quarenta e duas atividades foram ao vivo e vinte e sete foram 25 

gravadas, sendo que a quantidade de vídeos foi maior que a quantidade de atividades gravadas. A 26 

presidente mostrou a tabela com as visualizações do dia de ontem de cada atividade gravada e ao-vivo, 27 

sendo que essas visualizações podem aumentar a cada dia. Informou que os links ou os vídeos serão 28 

disponibilizados no site da FCE. Algumas professoras fizeram questão de falar sua opinião a respeito da 29 

Semana Universitária 2020, uma delas foi a prof.ª Kelb que disse que foi produtiva e funcionou tudo 30 

muito bem, a prof.ª Priscila gostou dos resultados e pediu para que continuasse com esse modelo on-line e 31 

fizesse rodízio de atividades em cada campus, a prof.ª Paula ficou sem fazer o formulário Google e pediu 32 

para que mantivesse esse formato e por fim a prof.ª Juliana parabenizou a todos os envolvidos e gostou da 33 

ideia da prof.ª Priscila. A presidente informou que quem tem lista de presença enviar para o e-mail da 34 
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Semana Universitária FCE, e assim, o Eder juntamente com duas bolsistas fazerem a computação e 35 

mencionou que um dos pontos a serem melhorados é a questão das presenças. Eder explicou que já foi 36 

cadastrado as presenças para mais de dez atividades. 2. Deliberações: 2.1 Homologação da Ata 37 

Ordinária 23ª reunião do Colegiado de Extensão. Aprovada com uma abstenção. 2.2 Apreciações das 38 

propostas de ações de extensão da FCE. Homologação das propostas – SEI 23106.080755/2020-59 - 39 

Projeto: Desenvolvimento de tecnologia para o monitoramento e aprimoramento da leitura: produção de 40 

protótipo. Prop: Leticia Correa Celeste. Conclusão: Restituído ao proponente para realizar ajustes 41 

solicitado pelo parecerista. SEI 23106.080923/2020-14 - Liga acadêmica de saúde mental, psiquiatria e 42 

espiritualidade – Intensamente. Prop: Diane Maria Scherer Kuhn Lago. Conclusão: Aprovado por 43 

unanimidade. SEI 23106.089097/2020-61 - Liga Acadêmica de Farmacologia Aplicada à Enfermagem 44 

(LAFAE). Prop: Mani Indiana Funez. Conclusão: Aprovado por unanimidade. SEI 23106.089093/2020-45 

82 - Terapia Ocupacional, Trabalho e Sociedade. Prop: Daniela da Silva Rodrigues. Conclusão: 46 

Restituído ao proponente para realizar ajustes solicitado pelo parecerista.  SEI 23106.089089/2020-14 - 47 

Curso: Escrita científica na área de saúde - parte básica. Prop: Izabel Cristina Rodrigues da Silva. 48 

Conclusão: Aprovado por unanimidade. 2.3 Deliberações sobre os informes para o Conselho Pleno. O 49 

colegiado aprovou os seguintes informes para serem dados na próxima reunião do colegiado: informar 50 

sobre a Semana Universitária 2020 referente aos números, manter a plataforma que estão os vídeos on-51 

line e mostrar os pontos positivos e negativos. Não havendo mais nada a acrescentar, a presidente do 52 

colegiado de extensão deu por encerrada a reunião às 12h06min da qual eu, Eder Rone Castro dos Santos, 53 

lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela Presidente do 54 

Colegiado de Extensão da mesa.  55 

 56 

          Patrícia de Souza Rezende                                                Eder Rone Castro dos Santos  57 

    Presidente Colegiado de Extensão FCE                                         Administrador FCE 58 


