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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 1 

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

e 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; Paula Melo 7 

Martins – FARM; Ester Porto Dias – CATO; Giulia Veras Gonçalves do Nascimento – CATO; Caio da 8 

Silva Barbosa - CAEnf; Ana Gabriella Moreira de Freitas – CAFONO. 1. Informes: A presidente dessa 9 

Reunião, Professora Lívia Barreto – Coordenadora de Extensão, cumprimenta a todos os presentes na 10 

reunião. Em seguida, ela apresenta a pauta da reunião. 1.1 Informe do Conselho Pleno FCE: A 11 

professora Cristina Furia informa que o Profº João Chieregato, diretor da FCE, chama atenção para que os 12 

docentes usem o e-mail institucional em suas comunicações. O prédio de pesquisa tem previsão de 13 

entrega até o meio do ano. Está disponível o agendamento para visitas ao novo prédio de pesquisa. Está 14 

sendo feito o agendamento das colações de grau. Ele pediu para atentarem aos calendários de reuniões do 15 

conselho. Nessa reunião, a professora Juliana Fracon, apresentou a programação da Residência 16 

Multiprofissional Latu Sensu no HUB. A professora Lívia pontua que extensão ficou sem espaço nesse 17 

novo edifício que será entregue, mas entende que a coordenação de extensão deve continuar a reivindicar 18 

um espaço para a extensão. Ela informa também que as professoras Lívia Cristina de Sá Barreto e 19 

Cristina Lemos Barbosa Furia, titular e suplente, respectivamente, serão as representantes do Colegiado 20 

de Extensão FCE na Comissão da Nova Edificação FCE. 1.2 Informes DEX/CEX. A professora Lívia 21 

informa que foi apresentado um projeto chamado BiblioDEX, que é um projeto da biblioteca Central da 22 

UnB que vai disponibilizar os conteúdos gerados por diversas ações de extensão. Esse projeto ainda está 23 

em discussão. Também foi aprovada a minuta de resolução do DEX com relação ao retorno das atividades 24 

presenciais em extensão. Houve também a indicação da coordenação de extensão para compor a comissão 25 

organizadora da Semuni 2022, que será presencial. Já aconteceu a primeira reunião dessa comissão. A 26 

Semuni ocorrerá de 29 de agosto a 02 de setembro de 2022. Entretanto, haverá uma abertura especial no 27 

dia 28 de agosto, domingo, com uma corrida do HUB até ao Darcy Ribeiro. A professora Lívia informa 28 

também que participou de uma reunião presencial da comissão de organização da SPBC. Este evento 29 

ocorrerá em julho, no formato presencial. Foi dito na reunião que eles ainda esperam novas propostas de 30 

atividades, sobretudo aquelas voltadas para temas afro-indígenas.  1.3 Informe da Comissão da 31 

Comissão de Inserção Curricular.  A professora Tânia informa que a minuta está sendo apreciada nos 32 

colegiados. 1.4 Comissão de Criação do Centro Integrado em Saúde. A professora Ana Clara informa 33 

que pediu uma inserção de pauta sobre uma demanda que surgiu a partir de uma reunião que a comissão 34 



Universidade de Brasília Faculdade de Ceilândia – FCE 

teve com a arquiteta da UnB. Ela informa que foi discutida com a arquiteta a questão da piscina 35 

terapêutica do CIS, ela colocou a possibilidade de outro local. Ela ressalta que a comissão irá trabalhar em 36 

conjunto com INFRA/UnB. 1.5 Informe da Comissão de Regimento Interno - FCE. A professora Kelb 37 

informa que a versão do documento preliminar está quase pronta e será apresentada na próxima reunião 38 

do pleno no dia 23 de março. Os últimos ajustes serão realizados antes da reunião do pleno. Após a 39 

reunião do pleno, o documento será distribuído para todos os colegiados de curso, bem como para o 40 

colegiado de extensão, representação discente e técnicos. A comissão preparou um modelo de formulário 41 

para que as instâncias possam fazer sugestões no prazo de 45 dias. Depois desse prazo, o documento irá 42 

retornar para apreciação no pleno.  2. Deliberações: 2.1 Aprovação da pauta com duas inclusões: 1. 43 

Reuniões do Colegiado de Extensão 9:00 às 11.30h e 2. Deliberação da linha de cuidado CIS- 44 

COVID-19. Aprovada por unanimidade Aprovada por unanimidade. 2.2 Homologação das propostas de 45 

extensão.  Evento: Semana da Atenção a Disfagia HRAN e LAFO UnB, SEI 23106.024814/2022-71. 46 

Aprovada por unanimidade. Evento: Webinar – Atuação da Equipe Multiprofissional no Tratamento e 47 

Cuidado de Pacientes Cardiopatas, SEI 23106.024812/2022-81. Aprovado por unanimidade. Evento: mês 48 

de mulheres atuantes na cosmetologia e estética da liga acadêmica interdisciplinar de cosmetologia e 49 

estética, SEI 23106.024856/2022-10. PEAC:  FortaleçaMente: Estratégias de linguagem para prevenção 50 

cognitiva no envelhecimento Saudável, SEI 23106.024776/2022-56. 2.3 Discussão da minuta de 51 

Inserção Curricular da Extensão FCE. A professora Lívia fez a apresentação da minuta em questão. Os 52 

membros do colegiado discutiram amplamente a minuta. Por fim, foi encaminhado que o colegiado fará 53 

um documento que será enviado para direção da FCE contendo as observações técnicas em relação ao 54 

programa de extensão apresentado na minuta, quanto ao aspecto da restrição dos temas e das unidades, 55 

bem com a validação dos créditos e os casos omissos não se restringirem apenas ao colegiado de 56 

extensão. 2.4 Reuniões do Colegiado de Extensão 9:00 às11.30h. Proposta de alteração de horário das 57 

reuniões do colegiado. Aprovado por unanimidade.  2.5 Deliberação da linha de cuidado CIS- COVID-58 

19. A professora Ana Clara esclarece que o projeto CIS foi criado antes da pandemia e por conta disso as 59 

linhas de cuidado do CIS foram criadas a partir do que está estipulado no sistema de saúde do GDF, 60 

entretanto, a direção solicitou a criação de linha de cuidado voltado para pacientes pós Covid – 19. Nesse 61 

sentido, a comissão da CIS está encaminhando essa demanda para discussão nos colegiados. Após ampla 62 

discussão, este colegiado delibera pela criação de linha de cuidado pós-covid no CIS, por unanimidade. 63 

2.7 Deliberação sobre informes para o Conselho Pleno. 1- Horário das reuniões do Colegiado de 64 

Extensão FCE: das 9:00h às 11:30h. 2 - Reforçar a necessidade de presença de representantes suplentes 65 

(cursos e CAs) na ausência do titular. 3 - Documento contendo contribuições do Colegiado de Extensão 66 

para a minuta de inserção curricular da extensão na FCE.  Não havendo mais nada a acrescentar, a 67 

Coordenadora adjunta de Extensão do colegiado de extensão deu por encerrada a reunião às 12h e 05 min 68 



Universidade de Brasília Faculdade de Ceilândia – FCE 

da qual eu, Eder Rone Castro dos Santos, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será 69 

assinada por mim e pela Presidente do Colegiado de Extensão.  70 

 71 

        Livia Cristina Lira de Sá Barreto                                                 Eder Rone Castro dos Santos  72 

    Presidente Colegiado de Extensão FCE                                         Administrador FCE 73 


