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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO DA 1 

FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada aos vinte e seis dias de agosto 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; Kelb Bousquet Santos – CBBS; Sérgio Ricardo Thomaz – Fisioterapia; Paula Melo Martins – 6 

Farmácia; Emília Vitória da Silva – (suplente) Farmácia; Juliana Onofre Lira – Fonoaudiologia; Josenaide 7 

Engracia – Terapia Ocupacional; Priscila Almeida Andrade – Saúde Coletiva; Alecssandra de Fátima S. 8 

Viduedo- Enfermagem; Luann Rafael dos Santos Souza – CAEnf; Mateus Gomes de Barros – (suplente) 9 

CAEnf.. A presidente do Colegiado de Extensão abriu os trabalhos saudando a todos do Colegiado de 10 

Extensão. 1. Informes: 1.1 A presidente do Colegiado de Extensão cumprimenta a todos os presentes na 11 

reunião. A profª faz a leitura da pauta da reunião. Em seguida, ela faz a apresentação dos novos 12 

representantes do Curso de Fonoaudiologia no Colegiado de Extensão, a  profa Juliana Onofre de Lira 13 

(titular) e o prof Eduardo Magalhães da Silva (suplente), bem como a apresentação dos representantes do 14 

Curso de Farmácia no Colegiado de Extensão, a profa Paula Melo Martins (titular) e a profa Emília 15 

Vitória da Silva (suplente), a professora Patrícia desejou as boas-vindas aos novos membros do 16 

Colegiado. 1.2 Semana Universitária 2020.  A presidente informou que quarenta e nove propostas já 17 

foram submetidas, sendo vinte atividades ao vivo e vinte e nove atividades gravadas, ela acredita que esse 18 

número irá aumentar substancialmente até final do prazo para a submissão. Ela informa que ocorrerá no 19 

contexto da Semana Universitária 2020 o II Encontro de Estudantes Extensionistas da UnB, sob 20 

responsabilidade do DEX, e que a participação dos estudantes bolsista é obrigatória. A presidente cita a 21 

tradição da FCE em submeter um grande número de proposta e que a meta para SEMUNI 2020 é de 22 

sessenta ações, superando o número de ações da edição 2020 o que implica em maior recurso para o ano 23 

que vem. Ela vai confirmar o valor do recurso destinado pelo DEX. O recurso destinado pelo DEX será 24 

recebido no formato de auxílio financeiro a pesquisador. 1.3 Informe sobre o SIGAA. A presidente 25 

informa que o problema antes apresentado pelo SIGAA na avaliação das propostas foi resolvido e que ela 26 

já consegue realizar a avaliação no SIGAA. Em seguida, ela passa a palavra para o servidor Eder Rone 27 

Castro dos Santos para que ele faça a apresentação do modelo de parecer aprovado por este colegiado e 28 

em consonância com a Resolução da CEX 01/2020 e com o SIGAA. O Eder faz apresentação e mostra 29 

como o/a parecerista faz para inserir o documento padrão “modelo de parecer em ação de extensão” no 30 

processo SEI. 2. Deliberações: 2.1 Aprovação de inclusão de ponto de pauta: Distribuição do recurso 31 

SEMUNI 2020: aprovado por unanimidade. 2.2 Homologações da Ata Ordinárias 22ª do Colegiado de 32 

Extensão: Aprovada com cinco abstenções. 2.3 Distribuição do recurso SEMUNI 2020: após ampla 33 

discussão sobre como o recurso deve ser distribuído, a professora Patrícia põe em votação a seguinte 34 
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proposta: O recurso recebido do DEX deve ser distribuído entre as ações de extensão submetidas na 35 

SEMUNI FCE 2020 para custeio dos insumos utilizados pelas ações, caso sobre algum recurso, este 36 

deverá ser utilizado para contratar intérpretes de Libras. Aprovado por unanimidade.  2.4- Apreciações 37 

das propostas de ações de extensão FCE: Homologação das propostas – SEI 23106.077242/2020-61– 38 

SIGAA PJ0XX Projeto: Conscientização e orientação de jovens sobre efeitos da exposição ao ruído 39 

sobre o sistema auditivo. Prop: ISABELLA MONTEIRO DE CASTRO SILVA. Conclusão: Aprovado 40 

por unanimidade. SEI 23106.077129/2020-85   SIGAA PJ0XX – Projeto: Audiologia na Escola - 41 

Educação continuada e saúde auditiva. Prop: ISABELLA MONTEIRO DE CASTRO SILVA. Conclusão: 42 

Aprovado por unanimidade. SEI 23106.077258/2020-73 SIGAA PJ0XX – Projeto: 43 

FONOAUDIOLOGIA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE – RESPIRAÇÃO ORAL. Prop: ISABELLA 44 

MONTEIRO DE CASTRO SILVA. Conclusão: Aprovado por unanimidade.  2.5 - Deliberações sobre os 45 

informes para o Conselho Pleno. O colegiado aprovou os seguintes informes para serem dados na 46 

próxima reunião do colegiado: informar que o recurso recebido pelo DEX deve ser distribuído entre as 47 

ações de extensão submetidas na SEMUNI FCE 2020 para custeio dos insumos utilizados pelas ações, 48 

caso sobre algum recurso, este deverá ser utilizado para contratar intérpretes de Libras: Informar que a 49 

equipe da SEMUNI FCE irá recrutar estudantes dos PEACs para auxiliarem no apoio tecnológico durante 50 

a realização das atividades da SEMUNI. Não havendo mais nada a acrescentar, a presidente do colegiado 51 

de extensão deu por encerrada a reunião às 12h06min da qual eu, Eder Rone Castro dos Santos, lavrei a 52 

presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela Presidente do Colegiado de 53 

Extensão da mesa.  54 
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