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ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 1 

DA FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada aos vinte e oito dias de julho 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; Livia de Cristina Lira de Sá Barreto – Adjunta-presidente; 5 

Kelb Bousquet Santos – CBBS; Ana Clara Bonini Rocha – Fisioterapia; Juliana Onofre Lira - 6 

Fonoaudiologia; Priscila Almeida Andrade – Saúde Coletiva; Paula Melo Martins- Farmácia; Josenaide 7 

Engracia dos Santos – Terapia Ocupacional; Luann Rafael dos Santos Sousa - CAEnf; Ana Gabriella 8 

Moreira de Freitas – CAFONO; Milena Pires de Medeiros – CATO; Thais Lorrany Santos Mendonça – 9 

CAFarm;  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 pede para que a 13 

Profª Lívia faça os informes da CEX. Ela informa que o Prof. Márcio Florentino é o novo diretor da 14 

Diretoria de Desenvolvimento e Integração Regional – DDIR. Ela informa que o SEREX, provavelmente, 15 

será realizado em novembro de 2021, com edital lançado em agosto. Haverá lançamento do edital para o 16 

Polo Paranoá com 25 bolsas de extensão e duração de quatro meses. Haverá eventos em cada campus da 17 

UnB para comemoração dos 60 anos da Universidade de Brasília. A professora Patrícia informa que a 18 

profª Flávia Motoyama, diretora de comunicação da CAL informa que está realizando as seguintes ações: 19 

Realização de ciclos de webnários, que “Cultura e consciência negra” serão as próximas temáticas de 20 

webnários. O Cine beijódromo está sendo substituído por rodas de conversas e que as ações do Edital 21 

CUC estarão presentes na SEMUNI 2021 para valorização do edital. A professora Patrícia informa que o 22 

grupo de teatro que ela coordena foi contemplada no edital da CAL e que irá realizar a Semana de Artes 23 

da FCE de 02 a 06 de agosto. Ela informa que o professor Alexandre Pilati irá propor em encontro com as 24 

unidades para debater as ligas acadêmicas e empresas juniores. Sobre a Comissão de Acompanhamento 25 

da Inserção Curricular, os próximos encontros serão com cursos da FUP, FGA, no dia 03/08. Ela diz que 26 

o professor Pilati está disponível para com as unidades e que, inclusive, já conversou com o Colegiado de 27 

Extensão da FS. A professora Patrícia informa que os professores devem verificar se suas propostas da 28 

SEMUNI estão corretas no SIGAA. A DTE está devolvendo algumas propostas para serem ajustadas. 1.3. 29 

Informe sobre a SEMUNI 2021: A FCE já contabiliza 87 atividades cadastradas, sendo 53 ao vivo e as 30 

demais gravadas. A profa Patrícia informa que teremos dias e turnos com 8 atividades acontecendo 31 

simultaneamente. A comissão de preparação SEMUNI FCE irá realizar oficinas de Stream Yard para 32 

proponentes de atividades ao vivo, nos dias 13 e 17 de setembro, às 19 horas. A comissão também irá 33 

disponibilizar vídeo com tutorial para os professores que não puderem participar. A professora Kelb 34 
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ressalta a importância da oficina de Stream Yard e que ela fez a oficina na edição passada da SEMUNI e 35 

que foi suficiente para domínio da plataforma. A profa Patrícia informa que a profa Maria Hosana irá 36 

compor a equipe de apoio técnico da SEMUNI. A profa Paula demonstra preocupação com o apoio 37 

tecnológico durante a realização das atividades e sugere que tenha um número maior de estudantes 38 

bolsistas dando esse apoio. A presidente do colegiado informa que o DEX não conseguiu interpretes de 39 

Libras para cobrir todas as atividades da SEMUNI. Essa responsabilidade passou a ser das unidades. Ela 40 

informa que está buscando todas as formas, junto com os bolsistas e o pessoal que fez a tradução das 41 

atividades ano passado. Ela informa que fará uma solicitação à direção da FCE para disponibilizar um 42 

recurso para contratação de intérpretes de LIBRAS. 1.4 Informe do Conselho Pleno FCE: A professora 43 

Patrícia traz o informe sobre o NAFS – Núcleo de Apoio a Formação em Saúde que constitui-se um 44 

grupo de docentes, com caráter consultivo, para acompanhamento dos projetos pedagógicos dos cursos, 45 

ofertas de disciplinas e conteúdos curriculares interprofissionais, guardando o histórico e projeto 46 

institucional da faculdade. Trata-se de uma comissão para discutir pactuações de cursos para oferta de 47 

disciplinas. Por essa razão, a extensão não foi incluída na comissão. Sobre o Programa UnB nos 60 anos 48 

de Brasília, ela informa que foi criada uma comissão para organizar o projeto da unidade. A comissão foi 49 

composta por ela, (Profa. Patrícia), Professora Maria Hosana, Profa. Laura, Profa. Cármem, Euler 50 

(representante discente) e Márcia (representante Técnica Administrativa). Essa comissão foi homologada 51 

no Conselho Pleno. A comissão propôs o seguinte projeto: UnB nos 60 anos: “Reviver a história e 52 

construir o futuro: projeto de formação da FCE. Avanços e desafios para a UnB. A ideia que na etapa 1 53 

seja feita um evento com duas mesas, uma consultando a comunidade sobre temas que a comunidade 54 

gostaria de debater, a outra seria uma mesa redonda mais teórica, reflexiva e provocativa sobre o processe 55 

para pensar estratégias para o futuro. Uma outra ação seria a construção de vídeos sobre projetos para 56 

divulgação da FCE. Ela informa também que houve uma discussão para debater o Plano de melhoria de 57 

indicadores acadêmicos da FCE e que várias estratégias foram discutidas. Ela informa que houve um 58 

furto de processadores da FCE, a Polícia Federal está acompanhando o caso.  1.4 Informe da Comissão 59 

da Comissão de Inserção Curricular.  A professora Ana Clara Bonini, membro da Comissão de 60 

Inserção Curricular, informa que a comissão retomou os trabalhos. Ela informa que está escrevendo uma 61 

resolução sobre a inserção curricular na FCE e que na última reunião ela finalizou a resolução. Ela está 62 

elaborando um Guia de Extensão para orientar as pessoas a fazerem o processo de inserção curricular. O 63 

próximo passo, será apresentação da resolução do guia de extensão na comissão. Um segundo passo seria 64 

apresentar os documentos ao colegiado de extensão FCE. Ela acredita que, talvez, seja necessária uma 65 

reunião extraordinária do colegiado de extensão para apresentação dos documentos.  1.5 Informe da 66 

Comissão da Comissão de Criação do Centro Integrado em Saúde. A professora Ana Clara informa 67 

que a comissão não retornou aos trabalhos ainda. Entretanto, ela informa que iniciou a criação do 68 
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programa do CIS no SIGAA e assim que for possível irá apresentar o programa ao colegiado de extensão 69 

FCE. 1.5. Comissão da Comissão de Regimento da FCE.  A professora Kelb informa que a comissão 70 

retomou os trabalhos nesse segundo semestre. A pauta da reunião ficou restrita a discussão da segunda 71 

fase de consulta para comunidade da FCE acerca do nome da faculdade, a partir dos 4 nomes finais 72 

definidos na primeira etapa de consulta. Ela informa que a consulta vai obedecer às regras de eleições da 73 

UnB, observando a paridade e o voto será feito dentro sistema da universidade. Ela informa que por uma 74 

solicitação de um discente, ficou acordado na última reunião que tenha uma forma mais ampla de 75 

divulgação dessa consulta, haja vista que ainda há muitas dúvidas a esse respeito. Ela diz que o trâmite da 76 

segunda etapa da consulta passará como informe no Conselho Pleno da FCE. Membros da comissão do 77 

Regimento Interno e junto com a direção da FCE irão realizar lives para esclarecer dúvidas sobre o 78 

processo. 2. Deliberações: 2.1 Homologação das atas Ordinárias 29ª, 30ª e 31ª das reuniões do 79 

Colegiado de Extensão FCE:  Aprovadas com duas abstenções. 2.2. Homologação dos nomes das 80 

professoras Ana Clara Bonini Rocha e Juliana Onofre Lira como representantes (titular e suplente, 81 

respectivamente) da extensão na comissão do Centro Integrado em Saúde – CIS. Aprovado por 82 

unanimidade.  Deliberação sobre a quantidade de bolsistas para o SEMUNI 2021.  A professora 83 

Patrícia apresenta a proposta de contratação de 4 bolsistas de apoio tecnológico e 5 bolsistas para 84 

intérpretes de LIBRAS, com o valor de R$ 400, 00, totalizando R$ 3.600,00. Aprovado por unanimidade. 85 

2.3- Apreciações das propostas de ações de extensão FCE: Homologação das propostas – SEI 86 

23106.076702/2021-14– SIGAA EV0XX Evento: SEMANA DE ARTE DA UNB CEILÂNDIA - A 87 

periferia é o centro. Prop: PATRICIA DE SOUZA REZENDE ANDERLE. Conclusão: Aprovado por 88 

unanimidade. SEI 23106.079792/2021-03 SIGAA EV0XX – Evento: Noções de Ciclo Vital e de 89 

Psicologia do Desenvolvimento. Prop: CORINA ELIZABETH SATLER. Conclusão: Aprovado 90 

unanimidade. SEI 23106.083589/2021-23 SIGAA CR0XX – Curso: Reabilitação cardiorrespiratória no 91 

pós covid-19. Prop: Graziella Cipriano. Conclusão: Aprovado por unanimidade. 23106.083196/2021-10 92 

SIGAA CRXX – Curso: Estresse psicológicos em universitários da área de saúde fisiológicas, 93 

associações com saúde cardiovascular e psicologia positiva. Aprovado por unanimidade. 2.3 Revisão do 94 

fluxo/parecer de apreciação das propostas de extensão no Colegiado de Extensão FCE. O colegiado 95 

decide, por unanimidade, que o colegiado deve avaliar as ações de extensão de acordo com o artigo 29 da 96 

resolução 01/2020 da CEX, que trata dos critérios que definem o mérito extensionista. 2.4. Deliberações 97 

sobre informes para o Conselho Pleno: 1- Informar acerca da contratação de 5 bolsistas de apoio 98 

tecnológico (via coordenação de extensão) e 5 bolsistas de intérprete de LIBRA (via direção FCE). 99 

Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a acrescentar, a Coordenadora adjunta de Extensão 100 

do colegiado de extensão deu por encerrada a reunião às 12h e 28 min da qual eu, Eder Rone Castro dos 101 
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Santos, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela Presidente do 102 

Colegiado de Extensão.  103 

 104 

         Patrícia de Souza Rezende                                                 Eder Rone Castro dos Santos  105 

    Presidente Colegiado de Extensão FCE                                         Administrador FCE 106 


