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ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO DA 1 

FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada aos catorze dias de abril do ano de dois mil e vinte e um, 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; Kelb Bousquet Santos – CBBS; Ana Clara Bonini Rocha – 5 

Fisioterapia Juliana Onofre Lira; Priscila Almeida Andrade – Saúde Coletiva; Emília Vitória da Silva – 6 

Farmácia; Luann Rafael dos Santos Sousa - CAEnf; Ana Gabriella Moreira de Freitas – CAFONO; 7 

Karina Lisboa Correia – CAFisio; Tainara Davidis Rocha – CATO; Marcos Vinicius da Silva Pereira – 8 

CASC.; Milena Pires de Medeiros – CATO; Thais Lorrany Santos Mendonça – CAFarm; Isabela Nicole 9 

Rocha – CAFarm. Ausência justificada: Lívia Cristina de Sá Barreto – Adjunta – Coordenadora de 10 

Extensão; 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 13 

levou para CEX a demanda relacionada ao HuB e que a professora Olgamir, Decana de Extensão, se 14 

colocou à disposição para fazer essa aliança institucional para conversar com HuB para construir juntos 15 

uma estratégia que consiga consolidar junto ao HuB o espaço de extensão universitária de uma forma 16 

mais fluída. Ela informa também que o Pólo de Extensão do Paranoá já foi firmado com a Administração 17 

do Paranoá, inclusive com espaço físico para que as ações de extensão possam ser realizadas. O DEX 18 

pede aos professores de todas as unidades que tenham projetos de extensão e que tenham interesse em 19 

desenvolver ações no Paranoá e consolidar de fato a extensão na região do Paranoá. 1.3 Informe sobre a 20 

SEMUNI 2021.  A presidente informa que o Edital da Semana Universitária 2021 foi publicado. Ela 21 

informa que a comissão de organização da SEMUNI debateu a identidade visual da SEMUNI, mas que 22 

ainda não está disponível na página do DEX. Ela chama atenção para a mudança na forma de inscrição 23 

das atividades para evitar problemas com a certificação.  As submissões ocorrerão em dois processos, 24 

sendo que o primeiro momento será os proponentes irão submeter as propostas para a coordenação da 25 

unidade, via formulário do Google, a ser enviado até 14 de maio. A coordenação de extensão emitirá carta 26 

de autorização para essas propostas. E num segundo momento, as propostas serão feitas de forma 27 

individual pelos docentes no SIGAA, no período de 15 de maio a 02 de julho, ficando assim, cada 28 

proponente responsável pela sua ação. As atividades da SEMUNI poderão ser gravadas ou ao vivo e 29 

deverão estar alinhadas com a proposta da unidade. A FCE terá três bolsistas que auxiliará no projeto da 30 

unidade. 1.4 Informe do Conselho Pleno FCE: A professora Patrícia informa que acerca da Comissão 31 

de Vagas há cinco vagas previstos, sendo duas para o momento. Por conta disso, a comissão teve que 32 

acelerar seus trabalhos para poder pensar as métricas e critérios para eleger os espaços para onde iriam 33 

essas vagas docentes.  1.5 Informe da Comissão da Comissão de Inserção Curricular.  A professora 34 
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Ana Clara Bonini, membro da Comissão de Inserção Curricular, informa que a comissão desenvolveu 35 

orientações para conduzir as reuniões de colegiado de graduação, NDE e comissão de graduação. 1.6. 36 

Comissão da Comissão de Vagas.  A professora Patrícia informa que surgiu a emergência para informar 37 

os indicadores para a vaga docentes. Para isso, solicitou-se à STI os dados das ações de extensão da FCE 38 

cadastradas no SIEX.  De posse dos dados do SIEX recebidos da STI e os dados retirados do SIGAA. 39 

Verificou-se que os dados do SIEX se limitam a poucas informações, impossibilitando estabelecer um 40 

indicador para além do coordenador de ação de extensão. Por conta disso, foi possível definir, 41 

principalmente na temporalidade em que as informações foram exigidas, como dados para fazer essa 42 

métrica: a busca de projetos e programas, coordenação de 2019 e 2020, finalizado ou em execução. a 43 

comissão está discutindo nesse momento a métrica para a graduação. Ela informa que a professora Lívia 44 

está participando da reunião da comissão e fazendo a apresentação em defesa dos 30% para a extensão 45 

1.7. Informe da Comissão da Regimento Interno da FCE. A professora Kelb faz um breve histórico da 46 

Comissão de Regimento Interno. Ela informa que a comissão se reúne semanalmente e tem um 47 

acompanhamento pela direção da unidade. Ela diz que a professora Jamila, presidente da Comissão de 48 

Regimento, deu um informe no Conselho Pleno acerca de uma consulta à comunidade acadêmica sobre a 49 

possiblidade de um novo nome para a FCE. A profa Kelb esclarece que essa perspectiva de consulta 50 

surgiu porque há uma realidade de expansão campus para outras áreas que não são da saúde. A 51 

perspectiva futura é que o campus abarque várias faculdades da saúde e outras faculdades que serão 52 

criadas a partir de demandas e possibilidades que estão sendo analisadas pela reitoria junto com as 53 

demandas da comunidade local. Ela informa que a identidade do campus UnB Ceilândia será mantida, 54 

mas terá uma identidade que tem o apelo pela área de saúde, e que terá outras faculdades que não sejam 55 

da área da saúde. Ela informa que esse mesmo movimento está ocorrendo no campus UnB Gama. O 56 

formulário de consulta estará disponível até 30 de abril. Ela informa que a comissão finalizou a 57 

composição do colegiado de Pós-Graduação e próximo item será a composição do Colegiado de 58 

Extensão. Houve uma discussão sobre a participação de representante da comunidade externa como 59 

membro do colegiado. 1.8. Informe dos Centros Acadêmico: A estudante Karina Lisboa, representante 60 

discente do Curso de Fisioterapia, informa que o CAFisio está realizando um evento para divulgar as 61 

ações de extensão em parceria com o prof. Vagner Martins, via Teams. 1.9. Dúvidas sobre os editais do 62 

DEX: A professora Emília informa que os alunos estão com dificuldades em se inscrever nos projetos 63 

contemplados nos editais DEX. A estudante Thais informa que entrou em contato com a DTE e que 64 

obteve a informação que o SIGAA estava com inconsistência no funcionamento, mas que esse problema 65 

já sido corrigido. Foi informado que o termo de compromisso de estudante extensionista está disponível 66 

na página da DTE. Esclareceu-se também dúvidas sobre a obrigatoriedade de realização de seleção de 67 

bolsistas para cada projeto, de forma a atender as exigências dos órgãos de controle. 2. Deliberações: 2.1. 68 
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Deliberação da Estratégia / Proposta da unidade para SEMUNI 2021- A professora faz uma 69 

apresentação dos principais pontos do Edital da Semana Universitária 2021. Ela faz também uma 70 

apresentação sobre conceitos apresentados por Paulo Freire para definir a temática da unidade para 71 

compor o projeto da unidade. A temática para o projeto da unidade “Tecer esperanças para a saúde: 72 

sonhar e agir por um mundo justo, em tempos de pandemia” foi aprovada por unanimidade. O Formulário 73 

Google como estratégia para recebimento das propostas foi aprovado por unanimidade.  2.2- Apreciações 74 

das propostas de ações de extensão FCE: Homologação das propostas – SEI 23106.040789/2021-91 – 75 

SIGAA PJ0XX Projeto: Ação educativa em higiene e manipulação de alimentos direcionados aos 76 

vendedores das Feiras Permanentes do Distrito Federa. Prop: Daniela Castilho Orsi. Conclusão: 77 

Aprovado por unanimidade com a recomendação de ajuste na composição de membros internos. SEI 78 

23106.027732/2021-05 SIGAA PJ0XX – Projeto: Educação em Saúde - Orientação Alimentar. Prop: 79 

Eliana Fortes Gris. Conclusão: Aprovado por unanimidade. SEI 23106.027735/2021-31 SIGAA CR0XX 80 

– Curso: Cuidado em doenças Infecciosas e Parasitárias: Endêmicas, Emergente e ReEmergentes. Prop: 81 

Juliana de Faria Fracon e Romão. Conclusão: Aprovado por unanimidade condicionada à realização de 82 

ajuste na composição de membros internos. 2.3 Deliberações sobre informes para o Conselho Pleno: 1- 83 

Tema da Semuni e estratégia de recebimento das propostas. 2- Disponibilização na página da FCE do 84 

check list para submissão de proposta de extensão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a 85 

acrescentar, a Coordenadora adjunta de Extensão do colegiado de extensão deu por encerrada a reunião às 86 

12h 07 min da qual eu, Eder Rone Castro dos Santos, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, 87 

será assinada por mim e pela Presidente do Colegiado de Extensão.  88 

 89 

         Patrícia de Souza Rezende                                                 Eder Rone Castro dos Santos  90 

    Presidente Colegiado de Extensão FCE                                         Administrador FCE 91 


