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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 1 

DA FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada aos vinte e sete dias de maio do ano de dois mil e vinte, 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; Lívia Cristina de Sá Barreto – Adjunta – Coordenadora de 5 

Extensão;  Kátia Vanessa Pinto de Meneses – Terapia Ocupacional; Kelb Bousquet Santos – CBBS; 6 

Eduardo Antônio Ferreira – suplente Farmácia; Sérgio Ricardo Thomaz – Fisioterapia; Cristina Lemos 7 

Barbosa Furia – Fonoaudiologia; Priscila Almeida Andrade – Saúde Coletiva; Alecssandra de Fátima S. 8 

Viduedo- Enfermagem; Izadora de Andrade Holanda – CAEnf: Amanda Beatriz Dias Nunes - CATO; 9 

Paulo Henrique Costa Pereira – CAFONO (suplente); Antônio Avelino Ferreira Soares – CAFarm: 10 

Wesley Victor Santos Freire – CAFisio. A presidente do Colegiado de Extensão abriu os trabalhos 11 

saudando a todos do Colegiado de Extensão. 1. Informes: 1.1 A presidente do Colegiado de Extensão 12 

informa que a professora Ana Clara Bonini Rocha não participará da reunião, pois sofreu um acidente em 13 

sua residência, impossibilitando a sua participação.  1.2 Informes DEX/CEX. A presidente informa que 14 

ocorreu na Câmara de Extensão a discussão sobre a resolução que trata da inserção curricular da extensão, 15 

entretanto a discussão não foi finalizada, mas será retomada em quinze dias na CEX. Ela lembra a FCE 16 

está bem avançada na discussão da inserção curricular e que o prazo para que a inserção curricular seja 17 

implementada é janeiro de dois mil e vinte e um. 1.3 Edital semana Universitária 2020.  A presidente 18 

informou que o edital Semana Universitária 2020 está suspenso para reestruturação e definição de nova 19 

data pelo CEPE.  Ela pede aos membros que mobilizem o estudante e pensem em atividades a serem 20 

desenvolvidas em formato virtual, para quando o edital for reaberto todos já terem a ideia do que irá 21 

propor. Ela informa também que os bolsistas continuam mesmo com a suspensão do edital. A professora 22 

Lívia fala da intenção de realizar uma atividade presencial com os profissionais da limpeza da FCE e 23 

gostaria de saber a possibilidade disso acontecer durante a Semana Universitária, tendo em vista que na 24 

Semana Universitária tem recurso para os insumos. A professora Cristina Furia, enfatiza que essa 25 

atividade pode ser realizada no atual momento, pois trata de serviço essencial. A presidente informa que 26 

irá verificar junto a CEX a possibilidade da realização da atividade. 1.4 Informe sobre o SIGAA. O 27 

servidor Eder informa que o DEX encaminhou processo SEI para todas as unidades solicitando que os 28 

chefes de departamentos, ao receber e-mail automático de autorização no SIGAA, estes encaminhem os 29 

respectivos e-mails aos coordenadores de extensão de suas unidades, para que eles realizem a autorização 30 

das propostas no SIGAA. Nesse momento, os membros discutiram sobre o trâmite e fluxo das proposta. A 31 

presidente informou que esse assunto será ponto de pauta da próxima reunião. O Eder informa que o 32 

SIGAA foi implantado no dia 05 de maio, entretanto, apresentou muitas falhas e que essas inconsistências 33 

não surgiram durante todo o período de teste e treinamento no sistema. Ele informa que o DEX criou o e-34 
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mail duvidasigaa.extensao@gmail.com para esclarecer dúvidas dos proponentes relacionadas ao sistema. 35 

Ele pede a compreensão dos proponentes quanto a respostas aos e-mails, pois muitos problemas 36 

apresentados docentes em relação ao sistema são encaminhados à STI para solução, isso, às vezes, 37 

demanda um certo tempo. O Eder informa que as proposta aprovadas no SIEX continua com plena 38 

validade e que as propostas submetidas no SIEX antes do dia cinco de maio serão aprovadas e terão 39 

validade no SIEX até o seu término. As propostas aprovadas no SIEX terão todos os procedimentos 40 

realizados no próprio SIEX. Ele informa que com a nova Resolução da CEX 01/2020 prevê que o técnico 41 

administrativo com nível superior pode coordenar ações de extensão. Eder afirma que em breve essa 42 

resolução será publicada e todos terão acesso a ela. 1.5 Informe do Conselho Pleno: A presidente 43 

informa que a UnB está se organizando e planejando o retorno das atividades, para isso foi criada uma 44 

comissão pela Reitoria com representantes de várias câmara, com a finalidade de planejar o retorno 45 

gradativo das atividades quando for permitido. A FCE está nesse processo e criou uma comissão interna, 46 

composta pelo Professor Diego Madureira, pela professora Maria Hosana Conceição, pela professora Ana 47 

clara Bonini e pelo Professor Emerson. 2. Deliberações: 2.1 Homologações da Ata Ordinárias 20ª do 48 

Colegiado de Extensão: Aprovada com duas abstenções. 2.2 - Deliberações sobre os informes para o 49 

Conselho Pleno. O colegiado aprovou os seguintes informes para serem dados na próxima reunião do 50 

colegiado: suspensão do edital Semana Universitária 2020; resolução que trata da inserção curricular: 51 

resolução da CEX 01/20 aprovada pela CEX que substitui o resolução 01/2015: comissão de revisão das 52 

normativas trabalhando na resolução do CEPE que irá substituir a resolução do CEPE 060/2015;  2.3 - 53 

Apreciações das propostas de ações de extensão FCE: Homologação das propostas – SIEX 62895 – 54 

Projeto: Vigilância em Saúde do Trabalhador: diagnóstico e análise de acidentes e doenças de trabalho. 55 

Prop: Rodrigo Luiz Carregaro. Conclusão: Aprovado por unanimidade/ SIEX 62904 – Projeto: 56 

Desenvolvimento e aplicação de materiais lúdico-pedagógico no ensino-aprendizagem de crianças com 57 

distúrbios articulatórios. Prop: Carmem Jená Machado Caetano. Conclusão: Aprovado por unanimidade/ 58 

SIEX  62915 – Evento: "Encontros virtuais sobre Fonoaudiologia, Linguística e suas interfaces". Prop: 59 

Carmem Jená Machado Caetano. Conclusão: Aprovado por unanimidade/ SIEX 62746 – Projeto: 60 

Entendendo as disfunções motoras em pessoas com doenças neurológicas. Prop: Clarissa Cardoso dos 61 

Santos Couto Paz. Conclusão: Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a acrescentar, a 62 

presidente do colegiado de extensão deu por encerrada a reunião às 11h06min da qual eu, Eder Rone 63 

Castro dos Santos Braga, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e 64 

pela Presidente do Colegiado de Extensão da mesa.  65 
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          Patrícia de Souza Rezende                                                Eder Rone Castro dos Santos  67 

    Presidente Colegiado de Extensão FCE                                         Administrador FCE 68 


