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ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO DA

2

FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada aos trinta dias de outubro do ano de dois mil e dezenove,

3 iniciada, às nove horas na sala da Direção UED-FCE, a primeira reunião ampliada do Colegiado de
4 Extensão juntamente com o Colegiado de Graduação da FCE com pauta única de inserção curricular da
5 extensão. Estavam presentes dos professores membros de extensão. 1a chamada 09:15h: Ana Clara Bonini
6 Rocha — Presidente e Coordenadora da Extensão; Lívia Cristina de Sá Barreto — FARM; Maysa Luchesi
7 Cera — FONO; Kelb Bousquet Santos — CBBS; 2" chamada 09:30h : Patrícia de Souza Rezende - SC;
8 Sérgio Ricardo Tomaz — FISIO; Alecssandra de Fátima S. Viduedo- Enferm; Tanielle de Oliveria -CA
9 ENF-suplente; Amanda Beatriz Dias Nunes - CATO; Paulo Henrique Costa Pereira
10 (suplente); Wesley Victor Santos Freire

—

—CAFONO

CAFISIO. Justificando a ausência: Kátia Vanessa Pinto de

11 Meneses — TO (equívoco do não envio da convocação pela secretaria para o e-mail da titular, entretanto,
12 foi convocada a suplente do curso de Terapia Ocupacional — Josenaide Engracia dos Santos — TO). O
13 presidente do Colegiado de Graduação, prof. Joao Paulo Mateus abriu os trabalhos saudando a todos e,
14 passou a palavra para a presidente do Colegiado de Extensão, profa. Ana Clara que iniciou os trabalhos
15

saudando o presidente e professores membros do Colegiado de Graduação e do Colegiado de Extensão. 1.

16 Informes: 1.1 -Informe Coordenação de Extensão — Semana Universitária 2019. A Coordenadora de
17

Extensão Ana Clara, apresentou o relatório da semana Universitária 2019 aos representantes dos

18 colegiados de curso com os itens de aspectos positivos e aspectos a serem aperfeiçoados. Trâmites e
19 réplicas de novas atividades de Extensão (PEAC, evento e etc). A profa Ana Clara reforçou aos
20 presentes que se programem quanto à proposição de uma Ação de extensão (novas e réplicas) para que
21 possa ser tramitado e passado em todas as instâncias no prazo adequado no recesso e em períodos letivos.
22 Informou que existe no site da FCE aba extensão, um tutorial (inclusive com cronograma de reuniões e
23 atas) para as tramitações das atividades de extensão. Na oportunidade foi comunicado que a última
24 reunião do Colegiado de Extensão será dia 27 de novembro de 2019 retornando no mês de março de 2020
25 e que a última reunião da CEX seria no dia 3/12. A presidente informou o que foi deliberado na CEX
26 sobre o Programa Futura-se: projeto lançado pelo Ministério da Educação MEC. Sobre o
27 posicionamento da Universidade de Brasília a essa proposta, foi elaborada uma nota pelo CONSUNI para
28 esclarecimentos quanto o posicionamento da instituição ao programa. Quanto à extensão não está
29 contemplada de forma da indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão. Deliberações: 2.5 Inserção
30 curricular — O DEX, solicitou uma consulta às unidades sobre a Inserção Curricular. A Coordenadora de
31 Extensão solicitou aos membros Representantes na reunião do dia 30 de outubro do Colegiado de
32 Extensão, que respondessem a um questionário (doc Carta 01/2019 DEX DTE). A Coordenadora de
33 Extensão fez uma compilação das respostas dos cursos da FCE e apresentou em formato de apresentação
34 em power point para todos, exceto com as informações dos cursos Bases Biológicas e Farmácia, que não
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35 haviam enviado o formulário à coordenação. Após discussão, sobre o assunto, ficou estabelecido que a
36 coordenadora Extensão enviasse esse primeiro resultado do questionário ao DEX. Foi colocado em
37 votação pelo presidente do Colegiado de Graduação Prof. João Paulo Mateus, que os representantes de
38 cursos trouxessem para o próximo dia 27 de novembro, numa segunda reunião ampliada conjunta entre
39 Extensão e Graduação um resultado prévio dos cursos da FCE sobre a viabilidade de inserção curricular
40 da extensão na realidade de cada curso. A presidente do colegiado de extensão deu por encerrada a sua
41 participação dentro da reunião do Colegiado de Graduação às 11h00min da qual eu, Mônica da Costa
42 Braga, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela Presidente do
43 Colegiado de Extensão da mesa.
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ectÀ.
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