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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 1 

DA FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada aos vinte e seis dias de maio do ano de dois mil e vinte 2 

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. Patrícia de Souza Rezende 4 

– Presidente e Coordenadora da 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; Juliana Onofre Lira; Priscila Almeida Andrade – Saúde Coletiva; Paula Melo Martins- 7 

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

Milena Pires de Medeiros – CATO; Thais Lorrany Santos Mendonça – CAFarm;  Karina Lisboa Correia 9 

– CAFisio; Gabriela de Brito – CAFisio; Tainara Davidis Rocha – CATO. 1. Informes: 1.1 A presidente 10 

dessa Reunião, Professora Patrícia de Souza Rezende – Coordenadora de Extensão Colegiado de 11 

Extensão, cumprimenta a todos os presentes na reunião. Em seguida, ela apresenta a pauta da reunião. 1.2 12 

Informes DEX/CEX. A professora Patrícia informa que o prazo para inscrições da SEMUNI, via 13 

Googleforms foi prorrogado até o dia 04 de junho. Ela informa que a FCE já recebeu 32 propostas 14 

enviadas via formulário e tem a expectativa que esse número aumente. Ela informa também que o 15 

Encontro de Extensionista da UnB será, muito possivelmente no dia 27/09/21, segunda-feira. A 16 

presidente informa que participou de uma reunião da FCE com a UnBTV no dia 10 de maio. A direção da 17 

UnBTV se mostrou muito aberta para ouvir as demandas de programação e outras produções da FCE. Os 18 

docentes que desejarem enviar suas produções para serem exibidas no canal da UnBTV, devem 19 

encaminhá-las para o e-mail unbtv.programacao@gmail.com. O coordenador de programação da UnBTV 20 

é o Ig Uractan. O contato geral da UnBTV para outras demandas é deve ser feito pelo e-mail 21 

unbtv@unb.br. Ela informa que a UnBTV está trabalhando para disponibilizar estagiários para atuarem 22 

como pontes entre os campis e a central. A professora Patrícia, a pedido da UnBTV, solicita para que os 23 

docentes participem da pesquisa sobre o consumo da UnBTV como canal de televisão da Universidade de 24 

Brasília. A professora informa que Comissão de Acompanhamento da Inserção Curricular da Extensão da 25 

CEX criou um calendário de reuniões com coordenadores de cursos ao longo de 2021 para conversar com 26 

os coordenadores, esclarecer dúvidas e auxiliar no processo de implementação da inserção curricular. As 27 

reuniões estão programadas de acordo com as prioridades estabelecidas pelo DEG. A comissão realizou 28 

reunião com o curso de Terapia Ocupacional, no dia 11 de maio. Nessa reunião foram esclarecidas 29 

dúvidas sobre a creditação, a carga horária, créditos teóricos em disciplina optativas, módulo livre e 30 

obrigatória, dentre outras. A professora Ana Clara questiona acerca dos critérios para escolha da reunião 31 

com o curso de TO. Por sua vez, a Profa Patrícia esclareceu que a escolha do curso de TO se deu pelo fato 32 

do curso está em momento de reformulação do seu currículo.   A professora Ana Clara sugere que os 33 

membros da Comissão Interna de Inserção Curricular da FCE sejam convidados para participarem de 34 
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reuniões com a Comissão de Acompanhamento da Inserção Curricular do DEX e os cursos da FCE.  A 35 

professora Patrícia informa que na reunião da CEX do dia 18/05/21, o prof. Pilati informou que não 36 

necessariamente é preciso aumentar a carga horária do curso. Independente de como for pensada a 37 

estratégia dos cursos, é preciso que a forma como o estudante deverá compor sua carga horária e sua 38 

participação na extensão estema claramente expressa no PPC do curso. Ainda sobre essa questão, o prof. 39 

Pilati disse que já é possível visualizar no SIGAA e que o sistema permite o cadastramento de disciplinas 40 

com carga horária de extensão. A presidente disse que as informações do DEX serão passadas para os 41 

membros do Colegiado de Extensão após as reuniões do DEX/CEX. Ela informa também que será feito 42 

um tutorial de como submeter as atividades para SEMUNI no SIGAA. Esse tutorial será feito a partir do 43 

vídeo da reunião realizada pelo DEX com os coordenadores de PEACs. Em seguida, ela apresenta os 44 

estudantes bolsistas que atuarão junto à FCE na SEMUNI 2021, são eles: Washington, Bruna e Mariana. 45 

1.3 Informe do Conselho Pleno FCE: A professora Patrícia informa que o profº João Paulo falou sobre a 46 

Estrutura organizacional da FCE, colegiados e conselho pleno. Ele chamou bastante a atenção para o 47 

decoro e respeito nos espaços virtuais. 1.4 Informe da Comissão da Comissão de Inserção Curricular.  48 

A professora Ana Clara Bonini, membro da Comissão de Inserção Curricular, informa que o prazo para 49 

implementação da inserção curricular foi prorrogado até agosto de 2022. Ela diz que a comissão está com 50 

os trabalhos bem avançados e que os membros das comissões estão trabalhando junto aos NDEs. A 51 

comissão já fez o levantamento de todos os PEACs de cada curso e do número de estudantes. Ela diz que 52 

está trabalhando numa resolução para orientar os cursos no processo de implementação da inserção 53 

curricular. Ela convida os colegas para participarem da reunião da comissão, no dia 31/05, onde irá 54 

apresentar a minuta da resolução. 1.5. Comissão da Comissão de Vagas.  A professora Patrícia informa 55 

que a extensão não foi contabilizada, apenas o ensino, mesmo após a apresentação feita à comissão pela 56 

profa Lívia. 1.6. Informe sobre o HUB. A professora Patrícia leu um informe da profa Priscila sobre o 57 

HUB, informa: os estudantes de Saúde Coletiva realizam estágio no HUB/Ebserh na gestão da educação e 58 

trabalho em saúde. Temos estagiários na Unidade de Graduação do HUB e no setor de ensino do HUB. 59 

Na Unidade de Graduação, os estagiários realizam o monitoramento de ações de extensão e de estágio 60 

que envolvem a parceria entre as Unidades Acadêmicas da UnB e o HUB. Desse modo, solicitamos que 61 

os colegiados mantenham atualizados, no site da FCE, os PEACs dos seus referidos docentes. Além disso, 62 

que mantenha atualizado no site da FCE a sinalização de quem é o coordenador(a) titular, adjunto e 63 

coordenador(a) de estágio.  Tanto os colegas do HUB quanto os estagiários de Saúde Coletiva não têm 64 

acesso a essas informações via SIGAA. O HUB também não compartilha do mesmo SEI que a UnB. 65 

Além das solicitações realizadas ao DEX, o site da FCE também é uma plataforma para consulta das 66 

buscas ativas. Esses estagiários de Saúde Coletiva, os quais supervisiono, estão também apoiando o HUB 67 

na elaboração do Manual do Estágio e em breve iniciarão a elaboração do Manual para Extensão no 68 
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HUB. Os colegas do HUB ainda estão no aguardo da resolução da questão operacional de acesso dos 69 

gestores do HUB no SIGAA para aprovação dos PEACs, para que se possa institucionalizar o novo fluxo 70 

via SIGAA. Por enquanto, segue assinatura de Termo (pela coordenação de extensão da Unidade 71 

Acadêmica) e envio com o PEAC, via e-mail, para a Unidade de Graduação do HUB. A professora 72 

Priscila informa também que terá uma comissão que tratará sobre os Projeto Político Pedagógico 73 

Institucional da FCE. Ela informa que a professora Paula irá participar dessa comissão pelo Seminário 74 

Integrativo e sugere que a extensão seja discutida na integração entre os currículos, dando visibilidade 75 

para extensão também. 1.7. Informe da Comissão da Regimento Interno da FCE. A Professora Kelb 76 

informa que as reuniões da comissão estão suspensas até a última terça-feira de julho. Na última reunião, 77 

o professora Leonardo, da Fisioterapia, junto com a professora Jamila, apresentaram uma apuração dos 78 

nomes que foram sugeridos naquele primeiro formulário para escolha de um nome para a unidade. A 79 

partir disso, surgiram três opções de nomes que virão no próximo formulário que deve ser submetido à 80 

consulta no segundo semestre. Ela informa que a comissão deve retomar em julho a discussão sobre o 81 

colegiado de Extensão. Informe da comissão do Centro Integrado em Saúde – CIS. A professora Ana 82 

Clara Bonini informa que o Centro Integrado em Saúde está se reunindo e que os trabalhos da comissão 83 

estão bem avançados. Ela diz que está pensando no programa de extensão para o CIS. Ela informa que a 84 

comissão já está com a minuta do programa de extensão para o CIS. 2. Deliberações: 2.1 Deliberação 85 

sobre os recursos financeiros remanescentes da SEMUNI 2020 e do Programa UnB nos 60 anos de 86 

Brasília. A professora Patrícia esclarece que esses recursos são oriundos do DEX recebido via programas 87 

da SEMUNI 2020 e UnB nos 60 anos de Brasília. O colegiado decide, por unanimidade, destinar parte 88 

desse recurso para selecionar bolsistas para apoiarem na parte tecnológica da SEMUNI 2021. 2.3- 89 

Apreciações das propostas de ações de extensão FCE: Homologação das propostas – SEI 90 

23106.043942/2021-32 – SIGAA PJ0XX Projeto: Fonoaudiologia Educacional. Prop: e VANESSA DE 91 

OLIVEIRA MARTINS REIS. Conclusão: Aprovado por unanimidade. SEI 23106.045623/2021-61 92 

SIGAA PJ0XX – Projeto: Liga Acadêmica de Diabetes (LADIS). Prop: TATIANA RAMOS LAVICH. 93 

Conclusão: Aprovado unanimidade condicionada à realização de ajustes. SEI 23106.054933/2021-77 94 

SIGAA PJ0XX – Projeto: Tecnogeronto: Tecnologia, Inovação e Comunicação Intergeracional 2022. 95 

Prop: MARGO GOMES DE OLIVEIRA KARNIKOWSKI. Conclusão: Aprovado por unanimidade. 2.3 96 

Alteração do Calendário de Reuniões do Colegiado de Extensão em 2021. O colegiado decide, por 97 

unanimidade, cancelar a reunião de junho e remarcar para o mês de julho, na data de 28/07/2021. 2.4. 98 

Deliberações sobre informes para o Conselho Pleno: 1- Comissão de Inserção Curricular da FCE - 99 

enfatizar o trabalho da comissão e que o colegiado irá enfatizar isso também junto ao DEX  2- 100 

Atualização das informações dos cursos no site da FCE (coordenação, PEACS, estágios). 3- Informar que 101 

o colegiado irá utilizar parte do recurso remanescente da SEMUNI 2020 e Programa UnB nos 60 anos de 102 
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Brasília será usado para contratar bolsista para SEMUNI 2021. Migração das propostas do SIEX para o 103 

SIGAA. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a acrescentar, a Coordenadora adjunta de 104 

Extensão do colegiado de extensão deu por encerrada a reunião às 12h e 08 min da qual eu, Eder Rone 105 

Castro dos Santos, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela 106 

Presidente do Colegiado de Extensão.  107 

 108 

         Patrícia de Souza Rezende                                                 Eder Rone Castro dos Santos  109 

    Presidente Colegiado de Extensão FCE                                         Administrador FCE 110 


