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

FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada aos vinte e três dias de fevereiro 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; Tania Cristina M. S. B. Rehem – ENF; Juliana 7 

Onofre Lira – FONO; Giula Veras Gonçalves do Nascimento – CAFONO; Caio da Silva Barbosa - 8 

CAEnf; Ana Gabriella Moreira de Freitas – CAFONO. Isabela Nicole Rocha – CAFARM. Ester Porto 9 

Dias - CATO. Ausência justificada: Paula Melo Martins. 1. Informes: A presidente dessa Reunião, 10 

Professora Lívia Barreto – Coordenadora de Extensão, cumprimenta a todos os presentes na reunião. Em 11 

seguida, ela apresenta a pauta da reunião. 1.1 Informe do Conselho Pleno FCE: A professora Lívia 12 

informa que o texto deliberado neste colegiado, acerca da construção da via pela TERRACAP, não havia 13 

sido inserido na íntegra, conforme deliberação do colegiado, então, ela sugeriu a inclusão de um texto 14 

com as principais deliberações, a saber, solicitação de espaço para as atividades de extensão, bem como 15 

de espaço ao ar livre, a criação de um programa de extensão sob sua coordenação, e o CIS. Entretanto, 16 

esse texto não aprovado pelo Pleno, ou seja, as solicitações não foram inseridas no texto final a ser 17 

encaminhado à TERRACAP. Ela deixou evidente o descontentamento da extensão perante ao Pleno por 18 

não texto aceito o texto do colegiado. A professora Lívia traz a informação sobre a criação de um 19 

programa de extensão sob sua coordenação (CEDIPS- centro de educação, desenvolvimento e inovação 20 

de produtos para a saúde). 1.2 Informes DEX/CEX. A professora Lívia informa que o DEX divulgou os 21 

resultados provisórios dos editais PIBEX, POLOS DE EXTENSÃO e CASAS DE CULTURA. Ela 22 

informa que algumas propostas foram indeferidas, contudo, o DEX irá receber as justificativas dos 23 

proponentes a fim de solucionar os problemas, uma vez que o principal motivo do indeferimento foi o não 24 

envio do ANEXO I pelos proponentes.  Ela lembra que após o resultado final, os proponentes deverão 25 

entrar no SIGAA e colocar os projetos em execução, assim, os alunos poderão manifestar interesse em 26 

concorrer às bolsas de extensão. Entretanto, os proponentes deverão realizar uma chamada pública para 27 

selecionar os bolsistas de seus projetos essa é uma exigência do DEX e dos órgãos de controle. Além 28 

disso, ela informa que o Edital UnB 60 anos recebeu trinta propostas e o engajamento das unidades foi 29 

bastante elogiado. A DTE enviou para as unidades um formulário acerca da extensão e da existência de 30 

colegiados de extensão nas unidades, esse formulário respondido pela professora Lívia. A professora 31 

Cristina Furia informa que o DEX irá criar um repositório de produtos e será possível inserir, a qualquer 32 

momento, uma atividade autônoma pelo proponente. O DEX irá criar a Escola de Extensão na 33 

Universidade. Ela informa ainda que irá acontecer várias atividades, no âmbito do edital UnB 60 anos, de 34 
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abril até novembro deste ano.  1.3 Informe da Comissão da Comissão de Inserção Curricular.  O 35 

servidor Eder faz a leitura dos informes enviado por e-mail pela professora Paula Martins, sobre a 36 

inserção curricular. Segue texto enviado pela professora Paula: “Na última reunião da CICE entendemos 37 

que o Colegiado de Extensão teria as prerrogativas da criação de maneira institucional dos Programas 38 

institucionais:  Programa interdisciplinar em atenção em saúde, ciência e tecnologia; Programa 39 

interdisciplinar em promoção da saúde, educação, arte e cultura; Programa interdisciplinar em saúde, 40 

meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo dos Programas é ter uma convergência dos projetos e ações 41 

de extensão da FCE, dentro dos programas da FCE. A outra demanda seria a criação de uma atividade 42 

coletiva oferecida pela unidade, chamada de Extensão da FCE, a ser oferecida aos alunos ingressantes, 43 

todo semestre”. A professora Lívia, sugere que esse assunto seja pautado em outra reunião para discussão 44 

e deliberação, haja vista que a criação dos programas traz consigo uma série de demandas. A professora 45 

Ana Clara informa que já existe em elaboração um programa institucional de extensão do CIS e ela pede 46 

para que seja mantido como programa institucional. A professora Tânia informa que existe uma minuta 47 

na CICE e que ela deve passar pelos colegiados ainda. Quanto aos programas institucionais, estes ainda 48 

serão discutidos nos colegiados. A comissão continua trabalhando na minuta para ajustar algumas 49 

lacunas. A professora Lívia informa que a Comissão de Inserção Curricular da CEX está realizando 50 

atendimento às unidades para auxiliar no processo de implementação da inserção curricular. 1.4 51 

Comissão de Criação do Centro Integrado em Saúde. A professora Ana Clara informa que houve uma 52 

reunião com a arquiteta da universidade. Durante a reunião foi apresentada o projeto e ela analisou o 53 

projeto do CIS e deu um retorno muito bom acerca do projeto. Ela informa que na próxima reunião da 54 

comissão será discutido o público-alvo do CIS e desenvolver o projeto do CIS. Ela informa que já tem um 55 

cronograma para o semestre e que a expectativa é que ao final semestre o projeto esteja concluído. 1.5 56 

Informe da Comissão de Regimento Interno - FCE. A professora Kelb informa que a comissão já 57 

reuniu duas vezes em 2022, ela informa que a previsão que na próxima reunião a comissão finaliza a 58 

minuta de regimento interno. O encaminhamento a partir disso, será a apresentação da minuta no 59 

Conselho Pleno FCE e em seguida seguirá para todas as instâncias representantes dos docentes, discentes 60 

e técnicos para que a minuta seja apreciada e posteriormente ser deliberada no Conselho Pleno FCE. Essa 61 

minuta chegará ao colegiado de extensão também para apreciação e com um prazo de 45 dias para 62 

devolução. Após isso, a minuta retornará ao pleno para deliberação. Um outro informe é sobre a primeira 63 

etapa de consulta sobre a possível mudança do nome da unidade acadêmica, sobre esse assunto, a 64 

comissão vai liberar a minuta com o nome atual da faculdade enquanto essa apreciação tiver sendo feita 65 

nos espaços colegiados. A segunda etapa de definição do nome da faculdade irá ocorrer de forma paralela 66 

à apreciação da minuta de regimento interno.   2. Deliberações: 2.1 Aprovação da pauta. Aprovada por 67 

unanimidade. 2.2 Homologação da ata da 36ª Reunião Ordinária do Colegiado de Extensão. 68 
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Aprovada por unanimidade. 2.3 Homologação das propostas de extensão aprovadas ad referendum 69 

no SIGAA.  PEAC: Laboratório Metuia Cerrado: Grupo de estudos e práticas em Terapia Ocupacional 70 

Social, SEI 23106.011981/2022-51. Aprovada por unanimidade. PEAC PROJETO DE CRIAÇÃO DA 71 

LIGA ACADÊMICA DE IMUNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, SEI 72 

23106.011979/2022-82. Aprovado por unanimidade.   2.4 Discussão de critérios para definição de 73 

professor pesquisador extensionista para participar do Colegiado de Pesquisa e Pós-graduação 74 

criado na FCE e indicação de membro do Colegiado de Extensão FCE.  A professora Lívia faz uma 75 

breve fala sobre a criação desse colegiado e sobre os membros que irão compor este colegiado. Em 76 

seguida, houve grande discussão sobre quem deve compor este colegiado, inclusive com participação de 77 

um membro extensionista. Após a discussão, foi encaminhado que o professor Pesquisador Extensionista 78 

deverá atender o primeiro, e, pelo menos, um dos demais critérios listados a seguir: ter experiência na 79 

coordenação de ações de extensão; ter aluno bolsista (extensionista ou pesquisa - graduação e/ou ensino 80 

médio); dialogar com a comunidade para desenvolver extensão e pesquisa, demonstrada através da 81 

experiência de orientação de Iniciação Cientifica e/ou Extensão e/ou TCC nos últimos 5 anos; ter 82 

submetido propostas a editais de fomento; apresentar produto Técnico-científico (ex. artigos, livros, 83 

capítulo de livro, manuais, cartilhas, roteiros, etc), produto tecnológico (ex. aplicativos, submissão de 84 

patente, etc). Aprovado por unanimidade. 2.5 Indicação do Colegiado de Extensão da FCE para 85 

membro do Colegiado de Pesquisa e Pós-graduação da FCE. Titular: Profa. Dra. Ana Clara Bonini-86 

Rocha; Suplente: Profa. Dra. Kelb Bousquet Santos. Aprovado por unanimidade.  2.6 Indicação do 87 

Colegiado de Extensão da FCE para membro da Comissão de Esforço Docente da FCE. Titular: 88 

Prof. Dr. Magno Nunes Faria; Suplente: Profa. Dra. Josenaide Engracia dos Santos. Aprovado por 89 

unanimidade: 2.7 Deliberação sobre informes para o Conselho Pleno. 1- Critérios para escolha de 90 

membro para Pesquisador Extensionista para o Colegiado de Pesquisa e Pós-graduação da FCE. 2- 91 

Indicação do Colegiado de Extensão da FCE dos seguintes nomes para membros do Colegiado de 92 

Pesquisa e Pós-graduação da FCE: Titular: Profa. Dra. Ana Clara Bonini-Rocha; Suplente: Profa. Dra. 93 

Kelb Bousquet Santos. 3- Indicação do Colegiado de Extensão da FCE dos seguintes nomes para 94 

membros da Comissão de Esforço Docente da FCE. Titular: Prof. Dr. Magno Nunes Faria; Suplente: 95 

Profa. Dra. Josenaide Engracia dos Santos.  Não havendo mais nada a acrescentar, a Coordenadora 96 

adjunta de Extensão do colegiado de extensão deu por encerrada a reunião às 12h e 15 min da qual eu, 97 

Eder Rone Castro dos Santos, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim 98 

e pela Presidente do Colegiado de Extensão.  99 

 100 
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        Livia Cristina Lira de Sá Barreto                                                 Eder Rone Castro dos Santos  101 

    Presidente Colegiado de Extensão FCE                                         Administrador FCE 102 


