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ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO DA 1 

FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada aos dez dias de novembro do ano de dois mil e vinte e um, 2 

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 

Presidente e Coordenadora da Extensão; Livia de Cristina Lira de Sá Barreto – Adjunta-presidente; Kelb 5 

Bousquet Santos – CBBS; Ana Clara Bonini Rocha – Fisioterapia; Walterlânia Silva Santos – suplente 6 

Enfermagem; Juliana Onofre Lira - Suplente Fonoaudiologia; Crsitina Lemos Barbosa Furia - 7 

fonoaudiologia Priscila Almeida Andrade – Saúde Coletiva; Emília Vitória da Silva – Farmácia;  Caio da 8 

Silva Barbosa - CAEnf; Ana Gabriella Moreira de Freitas – CAFONO; Isabela Nicole Rocha – Farm. 9 

Ausência justificada: Josenaide Engracia dos Santos, Paula Melo Martins e Tania Cristina M. S. B. 10 

Rehem 1. Informes: A presidente dessa Reunião, Professora Patrícia de Souza Rezende – Coordenadora 11 

de Extensão Colegiado de Extensão, cumprimenta a todos os presentes na reunião. Em seguida, ela 12 

apresenta a pauta da reunião. 1.1 Informe do Conselho Pleno FCE: A professora Patrícia fez uma 13 

apresentação no conselho Pleno relatório sobre a Semana Universitária 2021. Ela informou que a próxima 14 

prestação de contas será realizada na próxima reunião do Pleno. Ela apresentou também informação sobre 15 

o evento da comissão de inserção curricular realizada no dia 27 de outubro. 1.2 Informes DEX/CEX 16 

RELATÓRIO SEMUNI 2021. A professora Patrícia informa que as atividades presenciais de extensão 17 

começam a ser permitidas, sem que sejam necessariamente vinculadas à covid-19. Em janeiro deve sair a 18 

normativa da CEX, mas já podemos analisar, refletir e permitir atividades presenciais, desde que 19 

respeitando todos os protocolos de segurança. Informa que saiu no InfoUnB: atenção ao guia de boas 20 

práticas. Foram agendadas visitas para Alto Paraíso e Cavalcante para estreitar laços e pensar os polos de 21 

extensão Kalunga e com a UnB Cerrado. A DDIR agendou reunião dia 18/11 com os projetos de todos os 22 

polos de extensão, para uma conversa e criação de rede. Em março querem iniciar uma agenda de projetos 23 

em todos os polos. A DDIR Convida a todas unidades pensarem projetos para todos os polos. Além disso, 24 

a CEX tem utilizado o tempo nas últimas três reuniões para apresentação dos relatórios da Semana 25 

Universitária de cada unidade. A professora Patrícia informa que tem recebido orientações da DTE, extra 26 

oficiais, no sentido de que os projetos de extensão sejam avaliados no colegiado sem considerar a data de 27 

início da ação, e que avaliação seja realizada do ponto de vista do mérito extensionista. A professora 28 

Priscila sugere que se apresente a ata da reunião da CEX (09/11/21) onde a decana fala sobre a permissão 29 

de atividades presenciais. Sobre os prazos de atividades de extensão, caso seja curto ou retroativo, ela 30 

sugere que seja avaliada ad referendum pela coordenadora de extensão, conforme Resolução da CEX 31 

01/2020. A professora Patrícia faz a apresentação do relatório da SEMUNI FCE, ela cita que foram 76 32 

cadastradas no SIGAA, apenas 73 aconteceram efetivamente. Muitas atividades foram realizadas por 33 

outras além do Stream Yaard. Ela informa que levou para CEX a questão de outros meios para 34 
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transmissão das atividades, a CEX orienta que para SEMUNIS o DEX garantirá apoio técnico para 35 

aqueles que desejarem utilizarem o Stream Yard. Ela informa que não foi possível ter acesso ao número 36 

de inscritos, mas foi possível observar que houve muitas visualizações das atividades. Ela informa que 37 

atividades realizadas por membros da comunidade e um forte protagonismo dos estudantes durante a 38 

SEMUNI. Um terço das atividades ao vivo tiveram acompanhamento de intérpretes de LIBRAS. Ela 39 

destaca um ganho significativo na participação em relação à SEMUNI 2020, sendo 62 professores em 40 

2020 para 115 em 2021, 228 estudantes em 2020 para 388 em 202, houve crescimento na participação de 41 

servidores da universidade. O estudante Caio, representante da CAEnf, informa que a SEMUNI foi 42 

positiva, com bastante engajamento dos estudantes da enfermagem. 1.3 Informe da Comissão da 43 

Comissão de Inserção Curricular.  A professora Emília informa que a profa Paulo Martins foi indicada 44 

pela direção da FCE para representar a FCE no evento de lançamento do guia de inserção curricular, dia 45 

23/11, e vão solicitar uma reunião com a comissão de acompanhamento de inserção curricular da CEX, 46 

para o dia 30/11/21.  1.4 Informe da Comissão da Comissão de Criação do Centro Integrado em 47 

Saúde. A professora Ana Clara informa que a comissão foi solicitada para apresentar um estudo de 48 

viabilidade técnica de implementação do CIS no Campus FCE. A comissão apresentou as possibilidades 49 

para o Pleno. Ela apresenta o local para construção do CIS que será apresentada à INFRA. 1.5. Comissão 50 

da Comissão de Regimento da FCE.  A professora Kelb informa que a comissão que aconteceu a última 51 

reunião do semestre. Ela informa que o documento está bem avançado. A próxima etapa será a 52 

apresentação documento no Pleno e, a partir daí será a distribuição do documento para os colegiados. 1.6 53 

Informe da Comissão de elaboração de Normas para Eleição de Coordenadores de Colegiados da 54 

FCE. A professora Priscila informa que a comissão recebeu uma demanda da direção para apresentar um 55 

produto. Diante as dificuldades dos colegiados em resolver as questões de mudança de coordenador no 56 

âmbito do próprio colegiado, em função disso, a direção criou a comissão para elaborar essa normativa, 57 

respeitando as normativas já existentes na universidade. Ela salienta que a direção apresentou uma minuta 58 

de resolução para a comissão iniciar os trabalhos. Ela informa que as discussões ocorreram de forma 59 

remota e que houve apenas uma reunião síncrona. Ela salienta que o seu papel foi vincular a resolução ao 60 

regimento geral da UnB. Na falta ou no impedimento do Presidente de colegiado deliberativo, a 61 

presidência é exercida pelo seu substituto legal, quando houver, e, na falta ou no impedimento deste, pelo 62 

docente mais antigo na Universidade de Brasília, entre os membros do colegiado. Um período e gestão 63 

quando se cumpre mais da metade é considerado um período completo. Ela observou que houve muito 64 

detalhamento de critérios baseados em participação em comissões para assumir a coordenação. Ela cita 65 

que há dinâmicas diferentes em cada colegiado para assumir a coordenação. A professora Priscila enfatiza 66 

que o último critério da resolução é ser o mais antigo da FCE, o que contraria o regimento da UnB. Ela 67 

informa que agora há a figura do coordenador de pesquisa e inovação já aprovada no CONSUNI, mas que 68 
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não consta na minuta de resolução. Ela diz que um ponto muito interessante da minuta que aqueles que já 69 

assumira alguma coordenação de colegiado não será obrigado a assumir a coordenação do colegiado. Esse 70 

dispositivo permitirá que todos os docentes assumam a coordenação do seu colegiado. Por fim, ela sugere 71 

que a minuta de resolução seja aprovada somente após a discussão nesse colegiado de Extensão. A 72 

professora Emília enfatiza que no seu colegiado só farmacêutico pode ser coordenador do curso, 73 

entretanto, no colegiado há docentes com outras formações. A professora Priscila sugere que quando a 74 

minuta for discutida no Colegiado do Curso de Farmácia seja incluídas essa especificidade. A profa 75 

Emília traz a questão dos docentes que não tem perfil de gestão, mas que pode vir a ser coordenador. A 76 

profa Priscila esclarece que a minuta será aplicada em casos que não há nenhuma indicação voluntária.  2. 77 

Deliberações: 2.1 Homologação da ata Ordinárias 32ª da reunião do Colegiado de Extensão FCE:  78 

Aprovada com três abstenções. 2.2 Homologação do nome da Profª Tania Cristina M. S. B. Rehem 79 

como representante titular do Colegiado de Extensão FCE na Comissão de Inserção Curricular da 80 

Extensão – FCE. Aprovado por unanimidade. 2.3 Homologação do nome da Professora Priscila 81 

Almeida Andrade como representante do Colegiado de Extensão FCE na Comissão de Elaboração 82 

de normas para eleição de coordenadores de colegiados da FCE; Aprovado por unanimidade. 2.4 83 

Prestação de contas da SEMUNI 2021 (SEI 23106.115750/2021-35) Aprovada por unanimidade. 2.5 84 

Indicação de nome para coordenação de extensão e suplente gestão. Por unanimidade, o Colegiado de 85 

Extensão da FCE elege as professoras Lívia Cristina de Sá Barreto – Coordenadora de Extensão 86 

(Presidente) e Cristina Lemos Barbosa Furia – Coordenadora Adjunta de Extensão (Vice-Presidente) para 87 

a gestão 11/2021 – 11/2023. 2.6 Apreciações das propostas de ações de extensão FCE: Homologação 88 

das propostas – SEI 23106.114470/2021-18 Evento SIGAA - LADIS no Dia Mundial do Diabetes: 89 

Nutrição e Diabetes. Proponente: TATIANA RAMOS LAVICH; SEI 23106.114469/2021-85 Evento 90 

SIGAA - LADIS no Dia Mundial do Diabetes: Pé diabético. Proponente: TATIANA RAMOS LAVICH; 91 

SEI 23106.114468/2021-31, Evento: SIGAA - LADIS no Dia Mundial do Diabetes: Tecnologia e 92 

Diabetes. Proponente: TATIANA RAMOS LAVICH: SEI 23106.114240/2021-41, Evento SIGAA -A 93 

Interface da Farmácia e a Fonoaudiologia no manejo do paciente disfágico. Proponente: Cristina Lemos 94 

Barbosa Furia; SEI 23106.114274/2021-35, Curso: SIGAA -Educador Político e Social em Gerontologia 95 

- Módulo II.  Proponente: Eliana Fortes Gris; SEI 23106.119340/2021-63, Projeto SIGAA - Esporte 96 

Educacional: Trilhando Caminhos e Integrando Gerações 2022, Proponente: EDUARDO ANTONIO 97 

FERREIRA; SEI 23106.114410/2021-97, Projeto SIGAA - Fonoaudiologia na reabilitação de crianças e 98 

adolescentes com deficiência auditiva e transtorno do espectro do autismo. Proponente: AVELINY 99 

MANTOVAN LIMA; SEI 3106.114408/2021-18, Curso SIGAA - Atuação fonoaudiológica em serviços 100 

de audiologia.  Proponente: ISABELLA MONTEIRO DE CASTRO SILVA; SEI 23106.119335/2021-51, 101 

Projeto SIGAA - Projeto Comunica UniSER 2022. Proponente: Camila Alves Areda; SEI 102 
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23106.119338/2021-94, Projeto SIGAA -Tecnogeronto: Tecnologia, Inovação e Comunicação 103 

Intergeracional 2022. Proponente: MARGO GOMES DE OLIVEIRA KARNIKOWSKI. Aprovadas por 104 

unanimidade. SEI 23106.114397/2021-76, Evento SIGAA - Tratamento cirúrgico e quimioterápico do 105 

paciente oncológico em tratamento para câncer oral e orofarínge: como manter a qualidade de vida? 106 

Proponente: Cristina Lemos Barbosa Furia. Proposta aprovada Ad Referendum pela coordenadora de 107 

extensão. 2.3 Deliberação sobre a Proposta da TERRACAP para construção da Avenida JK que 108 

secionará a parte sul do Campus da Faculdade de Ceilândia.  A professora Patrícia apresenta o 109 

parecer emitido pela INFRA acerca da proposta da TERRACAP para construção da avenida. Em seguida 110 

houve ampla discussão sobre o assunto e a proposta foi colocada em votação. O colegiado de extensão da 111 

FCE se manifestou contrário à construção da avenida, com 8 votos contrários, 1 favorável e uma 112 

abstenção. Em seguida foi posto em votação a possibilidade da FCE se manifestar favorável ao projeto 113 

e/ou do projeto ser realizado a nossa revelia. Neste caso, o Colegiado de Extensão da FCE defende, com 114 

uma abstenção, as seguintes medidas necessárias como compensação em relação ao impacto do 115 

empreendimento: Posse definitiva do terreno da FCE; Estação de metrô entre a FCE e o IFB; Urbanização 116 

e Iluminação na FCE e imediações; Projeto Robusto de Arborização e paisagismo no território da FCE; 117 

Metrô, iluminação, mobilidade urbana – sobretudo vias seguras para pedestres e ciclistas; Veículos 118 

(ônibus e micro-ônibus para realização de atividades de extensão nos territórios); Destinação de espaço 119 

físico para o CIS; Medidas de segurança; Construção de infraestrutura para execução de atividades de 120 

extensão: espaço de convivência, salas vivas em áreas abertas, redário; Nova edificação para contemplar 121 

propostas de atendimento à sociedade como o Centro de educação, desenvolvimento, inovação de 122 

produtos para a saúde (fábrica escola). A proposta foi aprovada com uma abstenção. Neste caso, o 123 

colegiado 2.4. Deliberações sobre informes para o Conselho Pleno: 1- Mudança da Gestão: Foi eleita 124 

na 4ª Reunião Extraordinária do Colegiado de Extensão da FCE, no dia 10/11/2021, a nova gestão do 125 

colegiado. A nova Coordenadora de extensão da FCE e presidente do Colegiado de Extensão é a 126 

professora Lívia Cristina de Sá Barreto (Farmácia) e a coordenadora adjunta é a professora Cristina Furia 127 

(Fonoaudiologia). 2 - Prestação de contas da Semuni FCE 2021: Foi aprovada a prestação de contas da 128 

Semuni 2021 da FCE, cujo recursos financeiros foram (em parte) provenientes dos recursos 129 

remanescentes dos editais passados: UnB nos 60 de Brasília (R$ 1700,00 – mil e setecentos reais) e 130 

Semuni 2020 (R$1828,15 – mil oitocentos e vinte e oito reais e quinze centavos). O total de recurso 131 

remanescente foi, então, de R$ 3528,15(três mil, quinhentos e vinte e oito e quinze centavos). Este 132 

recurso foi destinado para pagamento da prestação de serviços de 5 intérpretes de libras e de 4 alunos 133 

monitores de apoio tecnológico, no valor de uma bolsa de 400,00 (quatrocentos reais) cada um, 134 

totalizando R$3600,00 (três mil e seiscentos reais). 3 - O Colegiado de extensão fez duas discussões e 135 

duas deliberações acerca da proposta da TERRACAP para construção da avenida. A primeira discussão 136 
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referia-se ao projeto em si, de construção da avenida JK, atravessando o terreno da FCE. Deliberação: O 137 

colegiado de extensão da FCE se manifestou contrário à construção da avenida. A segunda discussão 138 

ponderava a possibilidade da FCE se manifestar favorável ao projeto e/ou do projeto ser realizado a nossa 139 

revelia. Neste caso, o Colegiado de Extensão da FCE defende as seguintes medidas necessárias como 140 

compensação em relação ao impacto do empreendimento: Posse definitiva do terreno da FCE; Estação de 141 

metrô entre a FCE e o IFB; Urbanização e Iluminação na FCE e imediações; Projeto Robusto de 142 

Arborização e paisagismo no território da FCE; Metrô, iluminação, mobilidade urbana – sobretudo vias 143 

seguras para pedestres e ciclistas; Veículos (ônibus e micro-ônibus para realização de atividades de 144 

extensão nos territórios); Destinação de espaço físico para o CIS; Medidas de segurança; Construção de 145 

infraestrutura para execução de atividades de extensão: espaço de convivência, salas vivas em áreas 146 

abertas, redário; Nova edificação para contemplar propostas de atendimento à sociedade como o Centro 147 

de educação, desenvolvimento, inovação de produtos para a saúde (fábrica escola),  aprovado no item 2.3. 148 

Não havendo mais nada a acrescentar, a Coordenadora de Extensão do colegiado de extensão deu por 149 

encerrada a reunião às 13h e 25 min da qual eu, Eder Rone Castro dos Santos, lavrei a presente ata, que, 150 

depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela Presidente do Colegiado de Extensão.  151 

 152 

         Patrícia de Souza Rezende                                                 Eder Rone Castro dos Santos  153 

    Presidente Colegiado de Extensão FCE                                         Administrador FCE 154 


