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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO DA 1 

FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada ao primeiro dia de junho 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. Livia Cristina Lira de Sá Barreto – Presidente e 4 

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

CBBS; Silvia Badim Marques – Saúde Coletiva; Tania Cristina M. S. B. Rehem – ENF; Juliana Onofre 6 

Lira - FONO; Caio da Silva Barbosa – CAEnf; Ester Porto Dias – CATO; Giulia Veras Gonçalves do 7 

Nascimento – CATO; Ana Gabriella Moreira de Freitas – CAFONO; Maira Amorim Araujo – CAFISIO.  8 

1. Informes: A presidente dessa Reunião, Professora Lívia Barreto – Coordenadora de Extensão, 9 

cumprimenta a todos os presentes na reunião. Em seguida, ela informa que reunião tem pauta única, cujo 10 

ponto de pauta é a destinação do Recurso de Fomento recebido do DEX, para execução na SEMUNI 11 

2022. 2. Deliberações: 2.1 Definição da forma de recebimento do recurso de fomento para SEMUNI 12 

22 e uso nos colegiados de extensão, cursos de graduação e bases.. A professora Lívia esclarece que há 13 

duas formas para o recebimento do recurso para SEMUNI, saber: auxilio a pesquisador e via matriz 14 

orçamentária FCE. Ela apresenta as vantagens e desvantagens de cada formato de recebimento do 15 

recurso. Após os esclarecimentos, ela coloca em votação a escolha do formato de recebimento do recurso 16 

de fomento. O Colegiado de Extensão, por unanimidade, decide que o formato a ser utilizado para o 17 

recebimento do recurso de fomento será o formato de auxilio financeiro a pesquisador. Em seguida, 18 

seguida a professora Lívia coloca em discussão de como será feita a divisão do recurso (R$ 7.500,00) 19 

para os colegiados dos cursos, das bases e do colegiado de extensão. Após a discussão, o Colegiado de 20 

Extensão deliberou, por unanimidade, pela divisão igualitária entre os colegiados. Assim, será destinado o 21 

valor de R$ 937,50 para cada colegiado executar na SEMUNI 2022. Não havendo mais nada a 22 

acrescentar, a Coordenadora adjunta de Extensão do colegiado de extensão deu por encerrada a reunião às 23 

09h e 38 min da qual eu, Eder Rone Castro dos Santos, lavrei a presente ata, que, depois de lida e 24 

aprovada, será assinada por mim e pela Presidente do Colegiado de Extensão.  25 

 26 

        Livia Cristina Lira de Sá Barreto                                                 Eder Rone Castro dos Santos  27 

    Presidente Colegiado de Extensão FCE                                         Administrador FCE 28 


