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ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 1 

DA FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada aos quinze dias de setembro 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 

Coordenadora de Extensão – Presidente; Ana Clara Bonini Rocha – Fisioterapia; Cristina Lemos Barbosa 5 

Furia –FONO; Tânia Cristina Rehem – ENF; ; Juliana Onofre Lira - FONO; Josenaide Engracia dos 6 

Santos – TO; Kelb Bousquet Santos – CBBS ; Priscila Ameida Andrade – Saúde Coletiva; Ana Gabriella 7 

Moreira de Freitas – CAFONO; Tainara Davidis Rocha – CATO; Isabela Nicole Rocha – CAFARM; 8 

Caio da Silva Barbosa – CAEnf; Karina Lisboa Correia -CAFISIO. 1. Informes: 1.1 A presidente dessa 9 

Reunião, Professora Patrícia de Souza Rezende – Coordenadora de Extensão do Colegiado de Extensão, 10 

cumprimenta a todos os presentes na reunião. Ela dá as boas-vindas às professoras Tânia Rehem e 11 

Walterlânia, bem como à professora Cristina Furia. Em seguida, ela faz a leitura da pauta da reunião.  1.2 12 

Informes DEX/CEX. . A professora Patrícia relata que a comissão da SEMUNI21 informou que nesta 13 

edição terá 1307 atividades ao vivo e 172 gravadas. Esse número é bem superior à edição do ano passado. 14 

Para isso a organização da SEMUNI criou cinco contas no Stream Yard para atender todas as atividades. 15 

A programação oficial da SEMUNI FCE está disponível na página da FCE. Ela informa que os 16 

proponentes de atividades ao vivo receberão um e-mail do setor de comunicação DEX com orientações 17 

para os proponentes de atividades acessarem a sala no Stream Yard. Ela salienta a importante de ficarem 18 

atentos aos e-mails, pois os códigos expiram em 15 minutos. A professora informa que solicitou ao DEX 19 

a publicação da FCE sobre a extensão universitária. O DEX foi bem receptivo na ideia de viabilizar essa 20 

publicação junto a editora da UnB. Ela informa também que recebeu uma minuta conjunta CEG E CEX 21 

que trata da regulação creditação de horas da carga horária de extensão. Ela informa que no dia 21/09 terá 22 

uma reunião extraordinária da CEX para discutir a referida minuta. A professora informa que na última 23 

reunião da CEX para discutir melhorias no SIGAA. Ela registra que não pode participar, mas que o 24 

servidor Eder Santos a representou. Ela pede para registrar os agradecimentos ao Eder por ter 25 

representado a extensão tão bem naquela reunião. Como desdobramento daquela reunião foi criada uma 26 

Comissão de Revisão das Normas de Extensão, Res. 01/020 e Res. do CEPE 60/2015. A comissão foi 27 

composta pelo prof. Alexandre Pilati, presidente da comissão, Professoras Patrícia Rezende, Silvia 28 

Ribeiro e Carla Koike, as técnicas do DEX Juliângela Gameiro e Leocádia Chaves e Eder Santos (técnico 29 

administrativo da FCE). 1.3 Informe do Conselho Pleno FCE: A professora Patrícia Rezende informa 30 

que o Pleno está discutindo a melhoria dos indicadores acadêmicos. Ela informa também que foi criado 31 

um plano de capacitação com muitas propostas. A professora Juliana informa que as propostas 32 

relacionadas à extensão foram contempladas no plano de capacitação que pensa no aprimoramento dos 33 

técnicos administrativos e não só dos docentes. A professora Patrícia informa sobre a proposta de 34 
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instalação de uma placa comemorativa do Centenário Paulo Freire no Campus da FCE, FUP, Darcy 35 

Ribeiro, Gama e Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) de Ceilândia, local onde se encontra o Centro de 36 

Educação Paulo Freire (Cepafre) e Proposta da TERRACAP para construção da Avenida JK que 37 

secionará a parte sul do Campus da Faculdade de Ceilândia.   1.4. Informe sobre a SEMUNI 38 

2021:SEMUNI21 já conta com 16 mil inscritos, a programação do DEX já está disponível as atividades 39 

de abertura, encerramento, dentre outras. A programação está disponível na página do DEX. Ela informa 40 

que realizou a oficina com os docentes sobre o Stream Yard. Outras irão acontecer ainda. A SEMUNI 41 

FCE já conta com 53 atividades ao vivo. A coordenação de extensão FCE realizou a seleção dos 42 

Intérpretes de LIBRAS. Será feita uma escala com a atuação dos intérpretes nas atividades e encaminhada 43 

aos proponentes. Os Intérpretes de Libras e os bolsistas de apoio tecnológico serão alocados nas equipes 44 

das atividades para que eles possam ser certificados também. , 1.5 Informe da Comissão da Comissão 45 

de Inserção Curricular.  A professora Patrícia informa que a professora Ana Clara Bonine necessitou 46 

deixar a comissão. A professora Paula Melo Martins assumiu a presidência da comissão interinamente. A 47 

professora Patrícia ressalta o importante trabalho desenvolvido pela professora Ana Clara na construção 48 

da minuta e do guia de inserção curricular. Ela informa que a comissão neste momento está pensando nas 49 

terminologias que devem ser aplicadas na extensão, na construção da inserção como unidade, como 50 

colegiado e outras questões como a elaboração de três programas institucionais de extensão da FCE. Ela 51 

informa que na data de hoje, a professora Paula Melo está apresentando a proposta da comissão no 52 

colegiado de graduação.  1.6 Informe da Comissão da Comissão de Criação do Centro Integrado em 53 

Saúde. A professora Ana Clara informa que a comissão  está na finalizando a escrita do projeto. Ela 54 

informa que indissociabilidade entre ensino, extensão e pesquisa está sendo pautada para orientar a 55 

elaboração do projeto do CIS. A professora Ana relata que a comissão reunião com representante da 56 

INFRA UnB para discutir onde será instalado o CIS, ele solicitou que fosse apresentado um pequeno 57 

projeto sobre a estrutura do CIS, o qual será elaborado pela comissão. Ela informa que a comissão está 58 

pensando no programa do transversal e integrado.  1.7. Comissão da Comissão de Regimento da FCE. 59 

A professora Kelb informa que a comissão está finalizando o documento de regimento e será 60 

encaminhado às instâncias colegiadas para discussão nesses espaços. 2. Deliberações: 2.1 - Apreciações 61 

das propostas de ações de extensão FCE: Homologação da proposta Evento: Seminários Avançados em 62 

Farmácia Hospitalar da Faculdade de Ceilândia. Proponente EMÍLIA VTIÓRIA DA SILVA. Aprovado 63 

por unanimidade. Evento: Farmacoterapia do diabetes. Proponente: Mani Indiana Funez. Aprovado por 64 

unanimidade. 2.2  Deliberações sobre informes para o Conselho Pleno: 1- Resolução CEX 03/2020 - 65 

suspende atividades de extensão de forma presencial. Somente em caráter de excepcionalidade, em 66 

atuação de enfrentamento à Covid-19. Não havendo mais nada a acrescentar, a Coordenadora adjunta de 67 

Extensão do colegiado de extensão deu por encerrada a reunião às 11h08min da qual eu, Eder Rone 68 
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Castro dos Santos, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela 69 

Presidente do Colegiado de Extensão da mesa.  70 

 71 

              Patrícia de Souza Rezende                                                  Eder Rone Castro dos Santos  72 

    Presidente Colegiado de Extensão FCE                                         Administrador FCE 73 


