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

FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada aos trinta e um dias de março do ano de dois mil e vinte e 2 

um, 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; Ana Clara Bonini Rocha – Fisioterapia; Alecssandra de Fátima 6 

S. Viduedo- Enfermagem; Kátia Vanessa Pinto de Meneses – Terapia Ocupacional; Juliana Onofre Lira; 7 

Josenaide Engracia – Fonoaudiologia – suplente; Priscila Almeida Andrade – Saúde Coletiva; Paula Melo 8 

Martins- Farmácia; Luann Rafael dos Santos Sousa - CAEnf; Ana Gabriella Moreira de Freitas – 9 

CAFONO; Karina Lisboa Correia – CAFisio; Gabriela de Brito – CAFisio; Tainara Davidis Rocha – 10 

CATO. 1. Informes: 1.1 A presidente dessa Reunião, Professora Patrícia de Souza Rezende – 11 

Coordenadora de Extensão Colegiado de Extensão, cumprimenta a todos os presentes na reunião. Em 12 

seguida, ela apresenta a pauta da reunião. 1.2 Informes DEX/CEX. A professora Patrícia informa que a 13 

UnBTV está com uma nova gestão de coordenação. Essa nova gestão está com um projeto de 14 

consolidação da UnBTV como um canal de TV Universitária. O professora Rafael Vilas Boas, Faculdade 15 

de Planaltina, apresentou na CEX os projetos para UuBTV e reforçou a importância da participação das 16 

unidades para a construção coletiva da programação da UnBTV. A professora informa que em breve será 17 

publicado o edital da Semana Universitária 2021. A SEMUNI 2021 ocorrerá na data de 27 de setembro a 18 

01 de outubro de 2021 e será em homenagem ao centenário de Paulo Freire. Ela informa que nessa edição 19 

não terá recursos financeiros, apenas bolsas de extensão. As submissões das propostas serão feitas de 20 

forma individual pelos docentes no SIGAA, ficando assim, cada proponente responsável pela sua ação. O 21 

papel da coordenação de extensão será de induzir e acompanhar o processo auxiliando os proponentes. 22 

Ainda assim, as propostas serão da unidade. Dessa forma, teremos dois processos: o primeiro o das 23 

propostas submetidas individualmente no SIGAA pelos docentes e o segundo será a submissão da 24 

proposta da unidade que será tramitado via SEI. Ela deseja que o projeto da unidade seja construído de 25 

forma articulada com os docentes da FCE. 1.3 Informe do Conselho Pleno FCE: A professora Patrícia 26 

informa que acerca da Comissão de Vagas há cinco código de vagas previstos, sendo dois eram urgentes. 27 

A professora comenta que houve uma reunião, no dia vinte e dois de fevereiro.  Entretanto, ela e 28 

professora Lívia não puderam participar da reunião. A partir dessa reunião foi criada a Comissão de 29 

Vagas, para trabalhar e discutir as questões de vagas na FCE. Ela informa que o calendário acadêmico 30 

2021.1 inicia 19/07/2021 e finaliza em 06/11/2021, já o calendário acadêmico 2021.2 se inicia em 31 

17/01/22021 e finaliza no dia 05/05/2022. Ela fala que há uma limitação de EPIs na FCE para realização 32 

das atividades. A presidente informa que a professora Juliana Fracon participou da reunião Conselho 33 

Pleno e encorajou os docentes a participarem da Residência Multiprofissional.  1.4 Informe da Comissão 34 
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da Comissão de Inserção Curricular.  A professora Ana Clara Bonini, membro da Comissão de 35 

Inserção Curricular, dá boas-vindas aos estudantes que participando da reunião do Colegiado de Extensão 36 

representando os seus respectivos cursos. Ela enfatiza a participação dos estudantes nas instâncias 37 

representativas da universidade e a importância do protagonismo dos estudantes na extensão universitária. 38 

Ela informa que a houve a segunda reunião da comissão. A primeira foi para deliberar os membros e ela 39 

teve o nome indicado para presidir a comissão. Na segunda reunião teve como pauta trazer pouco do 40 

relato de cada NDE. Houve o relato de todos os colegiados de graduação apresentado pelos seus 41 

respectivos representantes, além disso, a comissão tem representantes dos programas de pós da FCE. 42 

Ficou para a comissão deliberar sobre as atividades complementares, do módulo livre. Ela informa que é 43 

consenso, de que a extensão deve ser mantida nas atividades complementares, porém de forma 44 

discriminadas, já que são coisas diferentes e não pode duplicar crédito contabilizado. Para próxima 45 

reunião a comissão irá estudar os documentos normativos para unificar o discurso sobre essas normativas. 46 

Será feito um levantamento sobre os programas de extensão que se pode criar pela unidade. Ela pretende 47 

trazer esses programas para serem discutidos no colegiado assim que a comissão tiver estruturado os 48 

programas que a FCE vai propor para facilitar a inserção curricular. 1.5. Comissão da Comissão de 49 

Vagas.  A professora Lívia informa que a comissão está discutindo nesse momento a métrica para a 50 

graduação. Ela informa que já discutiu com professora Patrícia, coordenadora de extensão, alguns pontos 51 

que se pretende colocar para votação, são eles: utilizar o mesmo percentual que a pós-graduação para 52 

extensão e definição do período para definir a métrica para extensão. Durante a discussão sobre o assunto, 53 

a professora Priscila almeida fala da importância do colegiado se posicionar como grupo de qual seria a 54 

forma mais justa de pensar essas métricas e métricas de extensão. Sendo mais propositivos demonstrando 55 

que a extensão tem a mesma força da pós-graduação e da graduação. 1.6. Informe sobre o HUB. A 56 

professora Priscila cumprimenta a todos. Ela informa que está no estágio da Saúde Coletiva e fica na 57 

unidade de graduação do HUB. Ali ela tem visto uma série de problemas da gestão, pois são alunos que 58 

cuida da gestão no estágio 2, no nível hospitalar. E o papel dos estudantes é melhorar os fluxos 59 

processuais na HUB para o gerenciamento. E no caso, na unidade de graduação onde cuida da extensão. 60 

Há uma nova gestora nessa unidade e ela está engajada e se familiarizando com os processos do HUB. 61 

Ela fala das dificuldades administrativas em relação aos fluxos processuais do HUB vivenciadas por 62 

professores de estágio. O HUB só aprova um projeto de extensão após a aprovação no SIGAA. Ela 63 

informa que o HUB não emite carta de aceite antes da aprovação do projeto no SIGAA. Os proponentes 64 

de projetos de extensão devem enviar, por e-mail, seus respectivos projetos para o HUB para que eles 65 

autorizarem o desenvolvimento do projeto e a fazerem o gerenciamento dos projetos que atuem lá. Ela 66 

solicita que os membros do Colegiado de Extensão informe nos seus respectivos cursos a importância dos 67 

PEACs contemplarem em suas atividades a atuação dos estudantes de forma remota. Em seguida a 68 
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professora Juliana Lira e a professora Paula Melo fizeram considerações sobre a necessidade de 69 

estabelecer fluxo para projetos de extensão que tem atuação no HUB. A professora Priscila sugere que a 70 

professora Patrícia leve a discussão para CEX a fim de colocar esse assunto como ponto de pauta na 71 

reunião da CEX e discutir o fluxo dos projetos de extensão ao HUB 2. Deliberações: 2.1 Homologação 72 

da Ata Ordinária da 28ª reunião do Colegiado de Extensão: Aprovada com cinco abstenções. 2.2- 73 

Homologação da participação da Professora Ana Clara Bonini como representante da comissão 74 

interna que tratará da Inserção Curricular da extensão: Aprovada por unanimidade. 2.3- 75 

Apreciações das propostas de ações de extensão FCE: Homologação das propostas – SEI 76 

23106.023170/2021-12 – SIGAA PJ0XX Projeto: LIGA DE SIMULAÇÃO EM SAÚDE – LISSA. Prop: 77 

MARCIA CRISTINA DA SILVA MAGRO. Conclusão: Aprovado por unanimidade. SEI 78 

23106.023168/2021-43 SIGAA PJ0XX – Projeto: LIBRAS – ampliando o convívio social. Prop: 79 

MELISSA NARA DE CARVALHO PICINATO PIROLA. Conclusão: Aprovado por unanimidade. SEI 80 

23106.023167/2021-07 SIGAA PJ0XX – Projeto: Liga Acadêmica de Farmacologia Aplicada à 81 

Enfermagem (LAFAE). Prop: MANI INDIANA FUNEZ. Conclusão: Aprovado por unanimidade. 2.3 82 

Proposta da Extensão para métrica na Comissão de Vagas docentes FCE: Após longa discussão 83 

sobre as métricas e os indicadores da extensão. Deliberou-se, com uma abstenção, que o peso a ser 84 

considerado é de 30% para extensão universitária e para pós-graduação, sendo o período de avaliação a 85 

ser considerado a partir do semestre 2018.1 ao 2020.2. O colegiado deliberou que os indicadores deverão 86 

ser ponto de pauta na próxima reunião, que ocorrerá no dia 14 de abril. Deliberações sobre informes 87 

para o Conselho Pleno: 1- Comissão de Inserção Curricular da FCE 2- Proposta do Colegiado para 88 

Comissão de Vagas. 3- Migração das propostas do SIEX para o SIGAA. Aprovado por unanimidade. Não 89 

havendo mais nada a acrescentar, a Coordenadora adjunta de Extensão do colegiado de extensão deu por 90 

encerrada a reunião às 12h 27 min da qual eu, Eder Rone Castro dos Santos, lavrei a presente ata, que, 91 

depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela Presidente do Colegiado de Extensão.  92 

 93 

         Patrícia de Souza Rezende                                                 Eder Rone Castro dos Santos  94 

    Presidente Colegiado de Extensão FCE                                         Administrador FCE 95 


