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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 1 

DA FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada aos vinte e quatro dias de junho do ano de dois mil e 2 

vinte, iniciada às nove horas e trinta minutos, na forma on-line, via plataforma de webconferência 3 

TEAMS. 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 

Sérgio Ricardo Thomaz – Fisioterapia; Cristina Lemos Barbosa Furia – Fonoaudiologia; Micheline Marie 7 

M. Azevedo Meiners – Farmácia: Josenaide Engracia – Fonoaudiologia; Priscila Almeida Andrade – 8 

Saúde Coletiva; Alecssandra de Fátima S. Viduedo- Enfermagem; Izadora de Andrade Holanda – CAEnf; 9 

Paulo Henrique Costa Pereira – CAFONO (suplente); Wesley Victor Santos Freire – CAFisio. A 10 

presidente do Colegiado de Extensão abriu os trabalhos saudando a todos do Colegiado de Extensão. 1. 11 

Informes: 1.1 A presidente do Colegiado de Extensão cumprimenta a todos os presentes na reunião. A 12 

profª faz a leitura da pauta da reunião. Em seguida, a profa Kelb Santos solicita que a proposta de 13 

extensão, SEI 23106.047945/2020-64, coordenada pela profa Claure seja retirada de pauta, haja vista que 14 

ainda há ajustes a serem feitos na proposta. A presidente do colegiado solicita a inclusão como ponta de 15 

pauta a realização de uma reunião do colegiado no mês de julho. A profª Patrícia passa a palavra para o 16 

servidor Eder Rone Castro dos Santos, para que faça a apresentação da professora Micheline Marie M. 17 

Azevedo Meiners representante (titular) do Colegiado de Farmácia e das professoras Priscila Almeida 18 

Andrade e Maria Inez Montagner, respectivamente como representante titular e suplente do Colegiado de 19 

Saúde coletiva. Eder apresenta as professoras e deseja-lhes boas-vindas ao Colegiado de Extensão da 20 

FCE. 1.2 Informes DEX/CEX. A presidente informa que Câmara de Extensão manterá as reuniões no 21 

mês de julho, inclusive para debater o retorno das atividades e como a extensão vai se colocar nesse 22 

retorno. Ela informa que houve um treinamento sobre o uso do SIGAA e que a expectativa é que novos 23 

treinamentos ocorram para que os professores possam se apropriar do SIGAA. Informa que o SIGGA 24 

apresenta alguns problemas, mas que a STI está empenhada para resolvê-los, informa ainda que o e-mail 25 

duvidasigaa.extensao@gmail.com se mantém para dúvidas sobre o SIGAA. O edital de Casas De cultura 26 

será publicado em breve, pede que os colegas fiquem atentos. 1.3 Edital semana Universitária 2020.  A 27 

presidente informou que o edital Semana Universitária 2020 ainda está suspenso para reestruturação e 28 

definição de nova data pelo CEPE. Foi informado que o DEX realizou um encontro virtual com os 29 

bolsistas de extensão que atuarão nas unidades auxiliando nas atividades da Semana Universitária. 1.4 30 

Informe sobre o SIGAA. A presidente faz uma apresentação dos principais pontos da Resolução 31 

01/2020 da Câmara de Extensão, como a tramitação e formalização das ações e dos critérios a serem 32 

observados na concessão do mérito extensionista nas atividades de extensão.  1.5 Informe do Conselho 33 

Pleno: A presidente informa que no Conselho Pleno foi pautada a questão de estudantes que entraram na 34 
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universidades por meio de cotas, mas que não era necessariamente cotista. O Colegiado de TO emitiu 35 

uma nota sobre a questão e que foi submetida para homologação no Conselho Pleno. A professora 36 

Josenaide reitera a importância a moção em apoio as cotas e o repúdio a qualquer forma de fraude a essa 37 

conquista tão importante para a população negra.  Informa que ainda foi debatida a questão do retorno das 38 

atividades, a criação do comitê segurança, a construção do prédio novo e a homologação dos processos 39 

dos docentes. 2. Deliberações: 2.1 Homologações da Ata Ordinárias 21ª do Colegiado de Extensão: 40 

Aprovada com três abstenções. 2.2 - Deliberação do fluxo/trâmite das ações de extensão no âmbito da 41 

FCE. A profa Patrícia apresenta o fluxo das ações de extensão no SIGAA, bem como apresenta o 42 

dispositivo da norma que trata do prazo de quinze dias antes do início das atividades para a submissão da 43 

ação no SIGAA. Após a apresentação houve um amplo debate entre sobre o fluxo da extensão na FCE e 44 

sobre a padronização dos pareceres. Após a discussão a presidente colocou a seguinte proposta de fluxo 45 

para votação: 1- A coordenadora de extensão recebe a proposta no SIGAA. 2- Autoriza a participação dos 46 

membros. 3 -  Gera o PDF da proposta. 4-  cria-se um processo SEI no âmbito do Colegiado de Extensão 47 

da FCE e encaminha ao membro do colegiado para emissão de parecer. 5- Havendo possibilidade, os 48 

pareceres serão homologados na reunião do colegiado, não havendo tempo hábil para homologação na 49 

reunião do colegiado, as propostas serão aprovadas ad referendum no SIGGA e os seus pareceres serão 50 

homologados na reunião do colegiado. A proposta do fluxo foi aprovada por unanimidade. A professora 51 

colocou em votação a proposta de padronização dos pareceres em ação de extensão emitidos pelos 52 

membros do Colegiado de Extensão da FCE. A padronização dos pareceres foi aprovada por 53 

unanimidade.  2.3 - Apreciações das propostas de ações de extensão FCE: Homologação das propostas 54 

– SIEX 62911 – Projeto: Farmacêutico: profissional de grande impacto para a sociedade. Prop: Livia 55 

Cristina Lira de Sá Barreto. Conclusão: Aprovado por unanimidade. SIGAA PJ036 – Projeto: Boletim 56 

Dor on Line. Prop: Paulo Gustavo Barboni Dantas Nascimento. Conclusão: Aprovado por unanimidade. 57 

SIGAA PJ023 – Projeto: Projeto de Saúde Auditiva no HUB. Prop: Isabella Monteiro de Castro Silva. 58 

Conclusão: Aprovado por unanimidade. SIGAA PJ0025 – Projeto: LABORATÓRIO DE APOIO AOS 59 

SERVIÇOS CLÍNICOS – INFORMAÇÃO OPORTUNA. Prop: Emília Vitoria da Silva. Conclusão: 60 

Aprovado por unanimidade. SIGAA PJ030 – Projeto Ecoplanetário. Prop: Aldira Guimarães Duarte 61 

Dominguez. Conclusão: Aprovado por unanimidade. SIGAA PJ039 – Projeto: Experimentações cênicas 62 

para educação e promoção da saúde em Ceilândia, DF: Patrícia de Souza Rezende Anderle. Conclusão: 63 

Aprovado por unanimidade.  2.4 - Deliberações sobre os informes para o Conselho Pleno. O colegiado 64 

aprovou os seguintes informes para serem dados na próxima reunião do colegiado: informar aprovação do 65 

fluxo de tramitação da ações de extensão na FCE: solicitar que os membros do conselho pleno leiam as 66 

resoluções que se referem ao SIGAA e orientem os seus pares nos seus colegiados: Edital Casas de 67 

Cultura e Edital Polo Estrutural, ambos com inscrições abertas. 2.5 – Aprovação da reunião no mês de 68 
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julho a ser realizada no dia vinte e nove. A proposta foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais 69 

nada a acrescentar, a presidente do colegiado de extensão deu por encerrada a reunião às 12h06min da 70 

qual eu, Eder Rone Castro dos Santos, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada 71 

por mim e pela Presidente do Colegiado de Extensão da mesa.  72 

 73 

          Patrícia de Souza Rezende                                                Eder Rone Castro dos Santos  74 

    Presidente Colegiado de Extensão FCE                                         Administrador FCE 75 


