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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO DA 1 

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

dois, 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. Livia Cristina Lira de Sá 4 

Barreto – Presidente e Coordenadora da Extensão; Cristina Lemos Barbosa Furia – Adjunta-presidente; 5 

Kelb Bousquet Santos – CBBS; Ana Clara Bonini Rocha – Fisioterapia; Priscila Almeida Andrade – 6 

Saúde Coletiva; Josenaide Engracia dos Santos, - TO; Emília Vitória da Silva – Farmácia; Tania Cristina 7 

M. S. B. Rehem – ENF; Giula Veras Gonçalves do Nascimento – CAFONO; Caio da Silva Barbosa - 8 

CAEnf; Ana Gabriella Moreira de Freitas – CAFONO. Ausência justificada: Paula Melo Martins. 1. 9 

Informes: A presidente dessa Reunião, Professora Lívia Barreto – Coordenadora de Extensão, 10 

cumprimenta a todos os presentes na reunião. Em seguida, ela apresenta a pauta da reunião. 1.1 Informe 11 

do Conselho Pleno FCE: A professora Lívia informa que, conforme o Conselho Pleno, ainda é possível 12 

enviar sugestões para discussão na próxima reunião do Pleno, no dia dois de fevereiro, acerca do processo 13 

(SEI 23106.02231/2020-27) referente à construção da via pela TERRACAP. Ela informa também que foi 14 

comunicada pelo professor João Paulo, Diretor da FCE, sobre a realização da 74ª reunião anual da SBPC. 15 

É um evento presencial que ocorrerá majoritariamente no Campus Darcy Ribeiro, mas terão atividades 16 

nos demais campi, no período de 24 a 30 de julho. A expectativa é de seis mil pessoas no evento. Ela foi 17 

indicada para duas subcomissões, sendo a de alimentação e a de saúde. Ela conta com a contribuição dos 18 

membros do colegiado. 1.2 Informes DEX/CEX. A professora Lívia informa que a CEX criou mais duas 19 

comissões, sendo que ela faz parte de uma delas, que é a comissão para retomada de atividades 20 

presenciais, essa comissão irá avaliar as atividades que não foram desenvolvidas durante a pandemia. Ela 21 

informa que as datas de realização da Semana Universitária 2022 foram enviadas ao CEPE, mas não 22 

foram aprovadas ainda. As datas previstas são, devido à realização das eleições e final de semestre letivo, 23 

29 de agosto a 02 de setembro. Ela informa ainda que os editais de bolsas de extensão do DEX foram 24 

prorrogados até o dia primeiro de fevereiro. Ela lembra que os editais dos polos irão contemplar dez 25 

projetos para cada polo. Nos polos de extensão será selecionado um coordenador geral para cada polo. O 26 

coordenador selecionado irá receber uma bolsa no valor de mil e quinhentos reais. Ela informa que a 27 

DDIR/DEX informou sobre uma linha editorial diversificada para a publicação de livros. Ela faz 28 

orientações quanto ao trâmite de submissão aos editais e ao envio de documentos via SEI para DTE. 1.3 29 

Informe da Comissão da Comissão de Inserção Curricular.  A professora Tânia informa que teve a 30 

reunião da comissão, que foi reforçada a importância de que cada curso tenha representação na comissão. 31 

Como demanda da reunião anterior, foi apresentada por cada colegiado a situação atual da extensão, no 32 

que diz respeito a atividades desenvolvidas, participação de docentes e discentes. Foi apresenta nessa 33 

reunião a minuta de resolução de inserção curricular. A comissão continua trabalhando na minuta para 34 
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ajustar algumas lacunas. A professora Lívia informa que a Comissão de Inserção Curricular da CEX está 35 

realizando atendimento às unidades para auxiliar no processo de implementação da inserção curricular.    36 

2. Deliberações: A professora Livia solicita a retirada do ponto de pauta que trata da homologação de 37 

relatórios já aprovados. Aprovado por unanimidade. 2.1 Homologação das propostas de extensão 38 

aprovadas ad referendum no SIGAA. Aprovada por unanimidade: 2.2 Discussão e aprovação de 39 

Calendário de Reuniões do Colegiado de Extensão FCE – 2022.  A professora Lívia apresentou o 40 

calendário de reuniões do colegiado para 2022. Houve ampla discussão sobre algumas datas, sobretudo 41 

aquelas sugeridas por e-mail pela profª Paula Martins. As reuniões do colegiado ocorrerão em pelo menos 42 

uma quarta-feira do mês, de forma a não coincidir com a reunião do Conselho Pleno da FCE. O 43 

calendário foi aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. 2.3 Deliberações sobre informes 44 

para o Conselho Pleno: 1- Aprovação do Calendário de Reunião do Colegiado de Extensão FCE 2022. 45 

2- Datas previstas para realização da SEMUNI 2022 enviadas pelo DEX ao CEPE para avaliação e 46 

aprovação.  3 – Realização da 74a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 47 

(74a. SBPC), a ser realizada no formato presencial, no período de 24 a 30 de julho de 2022, nos 4 campi 48 

da UnB. 4- Calendário de atendimento às unidades da Comissão de Inserção Curricular da CEX. Não 49 

havendo mais nada a acrescentar, a Coordenadora adjunta de Extensão do colegiado de extensão deu por 50 

encerrada a reunião às 11h e 10 min da qual eu, Eder Rone Castro dos Santos, lavrei a presente ata, que, 51 

depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela Presidente do Colegiado de Extensão.  52 

 53 

        Livia Cristina Lira de Sá Barreto                                                 Eder Rone Castro dos Santos  54 

    Presidente Colegiado de Extensão FCE                                         Administrador FCE 55 


