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ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO DA 1 

FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada ao primeiro dia de abril do ano de dois mil e vinte e dois, 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. Livia Cristina Lira de Sá Barreto – 4 

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

Bonini Rocha – Fisioterapia; Priscila Almeida Andrade – Saúde Coletiva; Josenaide Engracia dos Santos, 6 

- TO; Tania Cristina M. S. B. Rehem – ENF; Emília Vitória da Sailva – FARM; Letícia Correa Celeste - 7 

FONO; Ester Porto Dias – CATO; Giulia Veras Gonçalves do Nascimento – CATO; Ester Porto Dias 8 

Costa – CATO; Ana Gabriella Moreira de Freitas – CAFONO.  Ausência justificada: Kelb Bousquet 9 

Santos 1. 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 

sobre a SEMUNI 2022: A professora Lívia informa que o edital da SEMUNI 2022 será publicado em 12 

breve. Ela informa que fez parte da comissão de construção do edital, por essa razão ela traz os seguintes 13 

informes: o cadastro das propostas ocorrerá de forma individual pelo proponente no SIGAA, na 14 

modalidade evento e deverá ser vinculado ao Programa Semana Universitária 2022. A carga horária 15 

máxima do proponente em cada atividade da SEMUNI será de 48 horas. A SEMUNI realizada da de 28 16 

de agosto a 02 setembro de 2022. Ela lembra que anualmente é formada uma comissão organizadora da 17 

SEMUNI composta pelos membros do colegiado. Ela cita as principais atividades da SEMUNI, a saber: 18 

Evento de abertura; Mostra de Cursos, Mostra Cultural e; Evento de encerramento da SEMUNI. Ela 19 

lembra que em 2021 a FCE teve um total de 89 propostas submetidas na SEMUNI 2021 e que a meta do 20 

DEX era de 40 atividades. O número de propostas submetidas na SEMUNI é o critério utilizado pelo 21 

DEX para definir o recurso destinado a cada unidade. Para 2022 serão destinados cinco bolsista de 22 

extensão e R$ 7.000,00 para custeio das atividades da SEMUNI 2022. Em seguida a professora Lívia 23 

apresenta uma planilha disponibilizadas pelo DEX, os campos dessa planilha deverão ser preenchidos 24 

com informações detalhadas. Os proponentes devem inserir essas informações no SIGAA.  2. 25 

Deliberações: 2.1 Definição das atividades a serem realizadas pelos bolsistas de extensão. Após 26 

discussão sobre a participação dos estudantes nas atividades, o colegiado deliberou, por unanimidade, 27 

que: 1- para o Evento de abertura e finalização será destinado um estudante bolsista para atuar nesta 28 

atividade. 2 - para Mostra de projetos da FCE: será destinado um estudante bolsista para atuar nesta 29 

atividade. 3 – para Mostra cultural será destinado um estudante bolsista para atuar nesta atividade. 4 – 30 

para Suporte às atividades propostas pelos docentes serão destinados dois estudantes bolsistas para atuar 31 

nesta atividade. 2.1 Organização da SEMUNI FCE:  sobre esse assunto houve ampla discussão, 32 

finalizando com o colegiado deliberando por haver uma comissão formada por todos os membros do 33 

Colegiado de Extensão FCE para organização da SEMUNI na FCE, haverá a realização do Evento Mostra 34 
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de projetos de extensão FCE e será coordenada no SIGAA pelo servidor Eder Rone Castro dos Santos e 35 

pela professora Lívia de Sá Barreto.  Não havendo mais nada a acrescentar, a Coordenadora adjunta de 36 

Extensão do colegiado de extensão deu por encerrada a reunião às 10h e 57 min da qual eu, Eder Rone 37 

Castro dos Santos, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela 38 

Presidente do Colegiado de Extensão.  39 

 40 

        Livia Cristina Lira de Sá Barreto                                                 Eder Rone Castro dos Santos  41 

    Presidente Colegiado de Extensão FCE                                         Administrador FCE 42 


