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

FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada aos vinte e um dias de outubro 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; Kelb Bousquet Santos – CBBS; Sérgio Ricardo Thomaz – Fisioterapia; Juliana Onofre Lira – 6 

Fonoaudiologia; Priscila Almeida Andrade – Saúde Coletiva; Alecssandra de Fátima S. Viduedo- 7 

Enfermagem; Mateus Gomes de Barros– CAEnf: Luann Rafael dos Santos Sousa (suplente) CAEnf; 8 

Thiago Gloria de Almeida– CAFONO Milena Pires de Medeiros– CATO. A presidente do Colegiado de 9 

Extensão abriu os trabalhos saudando a todos do Colegiado de Extensão. A profª faz a leitura da pauta da 10 

reunião e coloca em votação a inclusão do ponto de pauta: orientação pela coordenação de extensão sobre 11 

como submeter PEAC no SIGAA e inclusão de alunos ao longo da execução do PEAC, em que todos 12 

foram favoráveis. Em seguida, Patrícia Rezende justifica a ausência do Éder na reunião, por motivos de 13 

saúde e aponta como justificativa o não envio das atas para homologação, mas que em breve serão 14 

finalizadas. A professora Paula e professora Emília possuem ausência justificada na 26ª reunião. 1. 15 

Informes: 1.1 A presidente do Colegiado de Extensão cumprimenta a todos os presentes na reunião. A 16 

professora Priscila informou a necessidade de solicitar mais um servidor, em virtude do afastamento do 17 

Éder, para não sobrecarregar os que continuam e também para dar a possibilidade do Éder se recuperar 18 

com calma. 1.2 Informes DEX/CEX. Patrícia Rezende informa que não houveram reuniões da CEX em 19 

virtude da semana universitária e a câmara de extensão preferiu adiar as reuniões ordinárias para que 20 

fossem programados e apresentados os relatórios da semana universitária em tempo oportuno. Relatou 21 

ainda, que a casa da América Latina ganhou um destaque na premiação de críticos de arte em um museu.  22 

1.4 Informe do Centro Acadêmico. O Thiago, titular do Centro Acadêmico de Fonoaudiologia solicitou 23 

a inclusão de sua suplente na plataforma Teams e que não está tendo acesso a lista de presença. O Mateus 24 

Gomes de Barros, representante do Centro Acadêmico de Enfermagem também informou que está sem 25 

acesso a lista de presença da reunião. O CATO também informou que está sem acesso a lista. Patrícia 26 

Rezende informou que irá liberar o acesso para os CA’s para as próximas reuniões. 1.5 Informe do 27 

Conselho Pleno: A presidente informa que no Conselho Pleno foi pautada a questão sobre o HUB e o 28 

início das atividades de pesquisa, ensino e extensão. A professora Priscila está participando das reuniões 29 

sobre a visão de futuro do HUB e relatou que foi implementado um laboratório de práticas integrativas 30 

em parceria com o COS (Comitê de Saúde Mental). O intuito é que o HUB se torne até o ano de 2023, 31 

uma referência para ensino, pesquisa e assistência de qualidade. O nome extensão não apareceu na 32 

proposta e a professora Priscila relata que foi um desafio colocar essas discussões em prática na reunião, 33 

mas para a equipe do HUB, a extensão está dentro da assistência em saúde. Logo, quem quiser propor 34 
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projetos de extensão no HUB, tem que se cadastrar na gerência de ensino e pesquisa e precisa ter enfoque 35 

na assistência. Priscila relata ainda, que possuem uma visão multi e interprofissional distorcida, e isso se 36 

deve ao fato de que a maioria dos gestores não são professores. Ressalta que é preciso clarificar por meio 37 

de projetos, essas compreensões errôneas. Sobre a pauta “como submeter PEAC no SIGAA e inclusão de 38 

alunos ao longo da execução do PEAC”, a Profa. Priscila solicita a necessidade de tutoriais para alunos e 39 

professores envolvendo todos os cursos. Patrícia Rezende informa que o SIGAA autoriza a participação 40 

de diferentes cursos em diferentes projetos, dispensando a carta de anuência e que já existem os tutoriais 41 

solicitados. Dessa forma, a Profa. Priscila solicita apenas que haja divulgação dos vídeos explicativos. 42 

Patrícia Rezende faz o informe que foi dado início a discussão do regimento interno da faculdade do 43 

Gama, dando margem para que seja feito o mesmo na faculdade de Ceilândia. O calendário de 2020.2 44 

está pronto e inicia no dia primeiro de fevereiro. A profa. Patrícia Rezende informa ainda sobre a 45 

necessidade de continuidade dos processos, sobretudo os de afastamento, em virtude do recesso que se 46 

aproxima.  2. Deliberações: 2.1– Deliberação da prestação de contas da Semuni FCE (2020): Patrícia 47 

informa sobre os quatro documentos da prestação de contas do dinheiro recebido para a SEMUNI 2020 e 48 

fez um compilado desses documentos. Um deles, comprova a transferência realizada para a sua conta 49 

pessoal, de três mil reais. Mostrou todas as transferências realizadas para os professores e convidados, 50 

direcionados para realização das palestras e oficinas, e recebeu como retorno os comprovantes fiscais e 51 

recibos dos gastos, também apresentados na reunião. Patrícia mostrou também, o relatório final de 52 

atividades financeiras e colocou em votação a aprovação da prestação de contas da Semuni FCE (2020). 53 

A prestação de contas da Semuni FCE (2020) foi aprovada por unanimidade. Sobrou o valor de dois mil 54 

oitocentos e vinte e oito reais, que será definido posteriormente pelo colegiado como será aplicado em 55 

benefício da extensão universitária da UnB FCE e a professora Patrícia Rezende sugeriu a proposta de 56 

uma coletânea da semana universitária na FCE. A professora Clélia de Sousa comentou sobre uma 57 

experiência parecida da coletânea dos 10 anos da FCE, fortalecendo a ideia da Patrícia. A partir dessa 58 

discussão, foi criada uma comissão para dar seguimento a produção da coletânea, formada por: Patrícia, 59 

Alecssandra, Lívia, Clélia, Juliana e Priscila. A professora Patrícia colocou em votação a aprovação da 60 

proposta de viabilizar uma coletânea de extensão, como um meio destinar os recursos que sobraram da 61 

semana universitária. A sugestão de publicação da coletânia foi aprovada por unanimidade. 2.2 62 

Deliberação de como será gasto o recurso do DEX referente ao programa especial UnB nos 60 anos 63 

de Brasília: Patrícia Rezende informou que aceitou o recurso do edital para o programa e sugeriu a 64 

contratação de intérprete de libras para o Webnário do dia 27, e cada uma cobrou o valor de cento e 65 

cinquenta reais. O restante do recurso, Patrícia sugere que seja somado ao valor que sobrou da Semuni 66 

2020 para investir na coletânea da extensão. Patrícia colocou em votação o pagamento das intérpretes e o 67 

uso do recurso restante para somar a ideia da coletânea de extensão. O pagamento das intérpretes e o uso 68 
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dos recursos para a coletânea foram aprovados por unanimidade. 2.3 Deliberações sobre informes para 69 

o Conselho Pleno: Patrícia sugere que a discussão sobre a extensão universitária no HUB seja levada ao 70 

Conselho Pleno e a Câmara de extensão, além de reconhecer a importância da participação dos 71 

professores da FCE do PEAC e também os cedidos como gestores, dentro do hospital. A profa. Priscila 72 

sugere que a produção da coletânea dos livros de extensão também sejam informadas. A profa. Juliana 73 

solicitou que seja discutido sobre o Centro Integrado de Saúde e a Clínica escola vinculada ao SUS, como 74 

um importante fortalecedor da extensão. Patrícia colocou os informes para o Conselho Pleno em votação. 75 

Os informes para o Conselho Pleno foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a 76 

acrescentar, a presidente do colegiado de extensão deu por encerrada a reunião às 11h40min da qual eu, 77 

Eder Rone Castro dos Santos, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim 78 

e pela Presidente do Colegiado de Extensão da mesa.  79 

 80 
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