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

FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada aos treze dias de abril do ano de dois mil e vinte e dois, 2 

iniciada às nove horas, na forma on-line, via plataforma de webconferência TEAMS. Estavam presentes 3 

na reunião de Extensão os professores membros. Professora Lívia Barreto – Presidente deste colegiado e 4 

Coordenadora de Extensão Cristina Lemos Barbosa Furia – Adjunta-presidente; Kelb Bousquet Santos – 5 

CBBS; Ana Clara Bonini Rocha – Fisioterapia; Priscila Almeida Andrade – Saúde Coletiva; Josenaide 6 

Engracia dos Santos, - TO; Letícia Correa Celeste – FONO; Tania Cristina M. S. B. Rehem – ENF; 7 

Giulia Veras Gonçalves do Nascimento – CATO; Caio da Silva Barbosa - CAEnf; Ana Gabriella Moreira 8 

de Freitas – CAFONO; Ester Porto Dias – CATO. 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 foi feito um convite para entrega das chaves do 12 

novo prédio, ela informa que não foi possível a participação da coordenação nesse evento. Ela salienta 13 

que se trata de um edifício de pesquisa, 1.2 Informes DEX/CEX. A professora Cristina Furia informa 14 

que foi lançado pelo DEX o edital da SEMUNI 2022, bem como a Chamada Pública do DEX para 15 

selecionar bolsistas para atuarem na Semana Universitária 2022. A extensão FCE será contemplada com 16 

cinco bolsistas. A extensão FCE também receberá do DEX um fomento no valor de R$ 7.500,00. A 17 

professora relembra que o Colegiado de Extensão FCE terá um dia durante a SEMUNI para realizar a 18 

Mostra de projetos e produtos de extensão FCE. A professora Lívia informa que os bolsistas selecionados 19 

para FCE terão duas entrevistas, uma feita pelo DEX e outra pela Coordenação de Extensão FCE. Ela 20 

informa que a SBPC lançou um edital para SBPC jovem, que consiste na realização de oficinas para o 21 

público jovem. 1.3 Informe da Comissão da Comissão de Inserção Curricular.  A professora Tânia 22 

informa que após a o envio da minuta para apreciação nos colegiados não houve reunião da comissão 1.4 23 

Comissão de Criação do Centro Integrado em Saúde. A professora Ana Clara informa que passou para 24 

a comissão do CIS a deliberação do colegiado, a qual insere a linha de cuidado em saúde. A comissão está 25 

em discussão sobre as linhas de cuidado e sobre o que será pactuado com o GDF e que ficará livre para 26 

extensão, pesquisa e ensino. A comissão irá reunir novamente com o GDF SAÚDE para definir essas 27 

contratações. Ela informa que a comissão está finalizando o projeto acadêmico e em seguida irão 28 

trabalhar no projeto de divulgação do CIS. 2. Deliberações: O colegiado inclui como pontos de pauta os  29 

seguintes assuntos para deliberar: 1- Deliberar sobre como gastar o recurso destinado à SEMUNI 2022; 2- 30 

Definir questionário para entrevista com estudantes bolsistas selecionados para SEMUNI; 3- Definir data 31 

da reunião extraordinária para discutir o regimento interno; 2.1 Homologação das atas 37ª e 38ª 32 

reuniões Ordinárias do Colegiado de Extensão FCE. Aprovadas com uma abstenção. 2.2 Definir data 33 

da reunião extraordinária para discutir o regimento interno. O colegiado define que a próxima 34 
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reunião extraordinária do colegiado de extensão será no dia 20/04/2022, às 8h, via Teams. 2.3 Mostra 35 

FCE Semuni 2022: decidir se serão projetos e produtos de projetos ou só projetos. O colegiado 36 

decide que a Mostra de projetos que ocorrerá na SEMUNI 2022 será também Mostra de projetos e 37 

produtos. 2.4 Deliberar sobre como gastar o recurso destinado à SEMUNI 2022. Após ampla 38 

discussão, o colegiado decide que irá definir a forma de execução do recurso da Semuni em reunião 39 

futura, haja vista que não se sabe ainda qual formato de descentralização do recurso pelo DEX. O 40 

colegiado decide que irá orientar os proponentes a inserirem as informações solicitadas pelo DEX, bem 41 

como o detalhamento dos materiais necessário para a realização das atividades ao cadastrar as propostas 42 

para Semuni.  Aprovada por unanimidade: 2.5 Definir questionário para entrevista com estudantes 43 

bolsistas selecionados para SEMUNI. Por unanimidade o Colegiado define os seguintes critérios para 44 

entrevista dos bolsistas selecionados para SEMUNI: Importância da Semuni para a FCE; Disponibilidade 45 

de horário e períodos para dedicação à Semuni;  Facilidade quanto a comunicação e mídia; Experiência 46 

na extensão; Deverá ser dado preferência para quem já participou de semana universitária presencial. 2.6 47 

Homologação das propostas de extensão aprovadas ad referendum no SIGA.  Projeto: Liga 48 

Acadêmica de Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares e Cuidados, Paliativos (LATOHCP). 49 

Proponente: LETICIA MEDA VENDRUSCULO FANGEL. SEI 23106.040045/2022-58. Aprovado por 50 

unanimidade. Projeto: Capacitação em suporte básico de vida baseada em simulação e vídeo para 51 

profissionais de saúde. Proponente: MARCIA CRISTINA DA SILVA MAGRO. SEI 52 

23106.024775/2022-10. Aprovado por unanimidade. 2.7 Deliberações sobre informes para o Conselho 53 

Pleno: 1- Mostra de projetos que ocorrerá na SEMUNI 2022 será também Mostra de projetos e produtos. 54 

2- Orientar os proponentes a inserirem as informações solicitadas pelo DEX, bem como o detalhamento 55 

dos materiais necessário para a realização das atividades ao cadastrar as propostas para Semuni. 3 – 56 

critérios para entrevista dos bolsistas selecionados para SEMUNI: Importância da Semuni para a FCE; 57 

Disponibilidade de horário e períodos para dedicação à Semuni; Facilidade quanto a comunicação e 58 

mídia; Experiência na extensão; Deverá ser dado preferência para quem já participou de semana 59 

universitária. Não havendo mais nada a acrescentar, a Coordenadora – Adjunta-presidente do colegiado 60 

de extensão deu por encerrada a reunião às 11h e 28 min da qual eu, Eder Rone Castro dos Santos, lavrei 61 

a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela Presidente do Colegiado de 62 

Extensão.  63 

 64 

        Cristina Lemos Barbosa Furia                                                                Eder Rone Castro dos Santos  65 

    Presidente Adjunta do Colegiado de Extensão FCE                                         Administrador FCE 66 


