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

FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada aos vinte e quatro dias de fevereiro do ano de dois mil e 2 

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

TEAMS. Estavam presentes na reunião de Extensão os professores membros. Lívia Cristina de Sá Barreto 4 

– Adjunta – Coordenadora de Extensão; Kelb Bousquet Santos – CBBS; Ana Clara Bonini Rocha – 5 

Fisioterapia; Alecssandra de Fátima S. Viduedo- Enfermagem; Kátia Vanessa Pinto de Meneses – Terapia 6 

Ocupacional; Emília Vitória da Silva – Farmácia – Suplente; Juliana Onofre Lira; Carine Royer – CBBS 7 

– Suplente; Luann Rafael dos Santos Sousa - CAEnf; Ana Gabriella Moreira de Freitas – CAFONO. 8 

Ausências: Patrícia de Souza Rezende, Coordenadora da Extensão, por estar participando de banca de 9 

concurso; Priscila Almeida Andrade, por não ter recebido a comunicação de convocação 1. Informes: 1.1 10 

A presidente dessa Reunião, Professora Lívia Cristina de Sá Barreto – Adjunta – Coordenadora de 11 

Extensão Colegiado de Extensão, cumprimenta a todos os presentes na reunião. Em seguida, ela faz a 12 

leitura da pauta da reunião. 1.2 Informes DEX/CEX. A professora Lívia informa que a Semana 13 

Universitária 2021 ocorrerá na data de 27 de setembro a 01 de outubro de 2021, com o tema “Paulo 14 

Freire: cuidado e ética pela vida” em homenagem a Paulo Freire, entretanto o edital ainda não foi 15 

publicado. Ela informa ainda que foi criada, no âmbito da CEX, uma comissão para auxiliar as unidades 16 

na implementação da inserção curricular, da qual ela faz parte. 1.3 Informe do Conselho Pleno FCE: A 17 

professora Lívia informa que no Conselho Pleno tramitou uma Liga Acadêmica e as pessoas ficaram em 18 

dúvida se seria necessário tramitar no colegiado de Extensão. Ela esclarece que se a Liga estiver 19 

cadastrada no SIGAA como atividade de extensão, será necessário a aprovação no Colegiado de 20 

Extensão, conforme resolução da CEX 01/2020. Em seguida, a palavra foi dada à profª Izabel Cristina, do 21 

colegiado de Farmácia, que saudou a todos e agradeceu ao Colegiado de Extensão pela oportunidade. Ela 22 

informa que teve um curso de extensão aprovado, ligado ao edital Covid e recebeu fomento da FAP-DF. 23 

Ela relata a experiência de oferecer um curso à distância na UnB e destaca que teve muitas dificuldades e 24 

que isso pode impactar a qualquer docente que deseja oferecer curso à distância na universidade. Ela diz 25 

que curso superou as expectativas no número de matrículas, tendo uma lista de espera de mais de 26 

quinhentos participantes, desses ela conseguiu matricular duzentos e cinquenta. Nesse sentido, ela relata a 27 

falta de suporte da universidade para curso à distância em plataformas oficiais, uma vez que o curso é de 28 

nível nacional. Ela relata que as plataformas Teams e Aprender 3 são limitados e não possibilitaram a 29 

inserção de participantes externos à universidade. Em adição, informou que a plataforma disponível 30 

(Aprender 2) para inserção de membros externos apresenta limitação de matriculas, inviabilizando, 31 

portanto, a execução ao mesmo tempo de vários cursos que requeiram grande numero de matriculados. 32 

Ela diz que traz esse relato para que o colegiado possa discutir a necessidade de uma plataforma oficial da 33 

UnB que possa atender os cursos de extensão à distância que tenha grande abrangência e grande número 34 
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de matrículas. A professora Lívia agradece a professora Izabel e diz que o Colegiado de Extensão fará um 35 

informe para CEX apontando as dificuldades apresentadas e necessidade de uma plataforma oficial da 36 

UnB pra realização de cursos, visto que a extensão está diretamente afetada por limitar a participação de 37 

público externo.  1.4 Informe da Profa Juliana Lira - discussões sobre o Centro Integrado de Saúde 38 

(CIS) da FCE. A Profa Juliana Lira informa que é muito importante trazer esse assunto para o colegiado 39 

de Extensão e já que foi aprovado pelo conselho Pleno a proposta inicial do Centro Integrado de Saúde da 40 

FCE, de construção coletiva pois tem uma importância de ações de extensão do Centro Integrado de 41 

Saúde.  Ela faz uma apresentação da proposta do Centro Integrado apresenta no Conselho Pleno. Antes de 42 

começar a apresentação ela informa que foi escolhida para fazer essa apresentação por fazer parte da 43 

comissão que trata da criação do Centro Integrado de Saúde. No histórico da proposta ela apresenta as 44 

demandas dos cursos da FCE para fazer a interface entre projetos de pesquisas e do ensino da pós-45 

graduação e da graduação, necessidade de local físico pra fazer essa interface. Os trabalhos da comissão 46 

tiveram início em fevereiro de 2020 com a determinação que o trabalho seria conjunto e interdisciplinar. 47 

Ela cita que que tiveram que conhecer outras experiências de outras universidades, da Secretaria de Saúde 48 

do DF. A comissão entendeu que o CIS não pode ser desvinculada da SES. Ela apresenta a situação atual 49 

das discussões da clínica ou seja do CIS. As forças, fraquezas, oportunidades e ameaças são apresentadas. 50 

Ela informa que a partir da aprovação do Conselho Pleno levantando a matriz SWOT, a comissão do CIS 51 

está construindo esse projeto, com objetivos gerais e específicos e todo levantamento de demanda de 52 

recursos humanos necessária. A comissão está partindo daquilo que é ideal, como fazer levantamento do 53 

RH, dos instrumentos, material de consumo, considerando os objetivos e de maneira integrada com o 54 

colegiado. Para isso, a comissão está envolvendo o DGP para entender como essa organização estruturada 55 

na legislação, entender como faz capacitação de RH, entre outros. Após a apresentação, a professora Ana 56 

Clara comenta a parte que cabe especificamente à extensão. Ela cita a UFRN como referência na extensão 57 

e fala do SIGAA, sistema utilizado na UnB. Ela relata que teve uma conversa com um professo que 58 

coordenou a implantação do centro integrado de saúde, sobre onde se encaixaria a extensão nesse modelo. 59 

Ela afirma que a extensão tem uma participação importante no Centro Integrado de Saúde, porque de 60 

alguma forma será aberto para projetos de extensão que visem fazer o atendimento da comunidade. Ela 61 

cita que os projetos de extensão atendem uma demanda reprimida que não conseguem vencer. A profa 62 

Ana Clara pede que nas discussões da inserção curricular já contemplem, quando forem discutir nos 63 

NDEs o CIS, horas para extensão.  Informes sobre os Editais DEX: O Eder informa que o DEX alterou 64 

o período de início das ações que se vincularão aso editais. Essa data passa a ser a partir de março, 65 

entretanto, as bolsas serão pagas a partir de maio. Informa que o prazo para solicitar a devolução da 66 

proposta para ajuste é até o dia 24 de fevereiro. Informa também que o prazo final para submissão de 67 

propostas aos editais é dia 07 de março de 2021. Um outro informe foi que o DEX cria os termos e 68 
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orientações para apoio na realização de transmissões ao vivo de ações de extensão. As solicitações de 69 

apoio devem ser encaminhadas ao DEX por meio de processo SEI/ DEX/DTE/CCI com antecedência 70 

mínima de quinze dias. O servidor Eder informa que foi aprovada em dezembro de 2020 a resolução do 71 

CEPE 118/2020 que trata da inserção curricular nos currículos dos cursos na Universidade de Brasília. A 72 

resolução traz o prazo de abril de 2021 para que as unidades realizem a implementação de 10% de 73 

créditos em extensão nos cursos de graduação. Ele informa que o Decanato de Extensão está em vias de 74 

implementação do Pólo de Extensão do Paranoá. Após os informes, a professora Alecssandra Viduedo 75 

questiona colegiado se a extensão poderia a ajudar a manter um site de projeto. A profa Lívia informa que 76 

a coordenação de extensão da FCE não tem recurso no momento para esse fim e orienta que o projeto 77 

busque participar de editais de fomento e/ou tente também junto à direção da FCE para verificar se há 78 

recurso com essa finalidade na matriz orçamentária. A profa Kelb também orienta a buscar ajuda junto ao 79 

CEAD tendo em vista que o Aprender 3 pode ajudar. A profa Emília sugere que a profa Alecssandra tente 80 

junto a secretaria de informática da FCE, pois é possível criar um espaço para o projeto dentro do próprio 81 

site da FCE. 2. Deliberações: 2.1 Homologação da Ata Ordinária da 27ª reunião do Colegiado de 82 

Extensão: Aprovada com três abstenções. 2.2- Apreciações das propostas de ações de extensão FCE: 83 

Homologação das propostas – SEI 23106.123016/2020-69– SIGAA PJ0XX Projeto: 84 

FARMACÊUTICO: PROFISSIONAL DE GRANDE IMPACTO PARA A SOCIEDADE. Prop: LÍVIA 85 

CRISTINA LIRA DE SÁ BARRETO. Conclusão: Aprovado por unanimidade. SEI 23106.123017/2020-86 

11 SIGAA PJ0XX – Projeto: PRODUÇÃO DE COMPRIMIDOS. Prop: LIVIA CRISTINA LIRA DE 87 

SÁ BARRETO. Conclusão: Aprovado por unanimidade. SEI 23106.129857/2020-80 SIGAA PJ0XX – 88 

Projeto: Boletim dor online. Prop: Paulo Barboni Dantas. Conclusão: Aprovado por unanimidade. SEI 89 

23106.136933/2020-11 SIGAA PJ0XX – Projeto: Tecnologia educacional e social como dinamizadoras 90 

na formação profissional em saúde. Prop: OLGA MARIA RAMALHO DE ALBUQUERQUE. 91 

Conclusão: Aprovado por unanimidade. SEI 23106.000578/2021-16 – SIGAA CR0XX Curso: Curso 92 

Aplicação Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition (Bayley-III) no primeiro no 93 

de vida. Prop: Caroline de Oliveira Alves. Conclusão: Aprovado por unanimidade. SEI 94 

23106.000599/2021-31 – SIGAA PJ0XX. Projeto: LIGA ACADÊMICA DE TERAPIA 95 

OCUPACIONAL EM SAÚDE FUNCIONAL-LATOSF. Prop: KATIA VANESSA PINTO DE 96 

MENESES. Conclusão: Aprovado por unanimidade. SEI 23106.006861/2021-51– SIGAA PJ0XX 97 

Projeto: Farmacoeducação em saúde mental. Prop: José Eduardo Pandóssio. Conclusão: Aprovado por 98 

unanimidade. SEI 23106.018907/2021-85– SIGAA PJ0XX Projeto: PROJETO DE CRIAÇÃO DA 99 

LIGA ACADÊMICA DE IMUNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Prop: Carine Royer. 100 

Conclusão: Aprovado por unanimidade. SEI 23106.019518/2021-77– SIGAA EV0XX Evento: I Ciclo de 101 

palestras em Ciências Cosméticas – UnB. Prop: ELTON CLEMENTINO DA SILVA. Conclusão: 102 
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Aprovado por unanimidade condicionada a realização de ajustes. 2.3 Deliberações sobre informes para 103 

o Conselho Pleno: 1- Cada NDE deverá discutir as formas de atuação dos projetos de extensão existentes 104 

nos respectivos cursos e a possibilidade de serem inseridos no currículo acadêmico para atender a 105 

resolução do CEPE 118/2020 que trata da inserção curricular a da extensão. O informe para o Conselho 106 

Pleno foi aprovado por unanimidade. 2.3 Aprovação do Calendário de reuniões do Colegiado de 107 

Extensão 2021: aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a acrescentar, a Coordenadora 108 

adjunta de Extensão do colegiado de extensão deu por encerrada a reunião às 11h35min da qual eu, Eder 109 

Rone Castro dos Santos, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e 110 

pela Presidente do Colegiado de Extensão da mesa.  111 

 112 

          Livia C. de Lira Sá Barreto                                                  Eder Rone Castro dos Santos  113 

    Presidente Colegiado de Extensão FCE                                         Administrador FCE 114 


