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

FACULDADE DE CEILÂNDIA, realizada aos vinte e cinco dias de novembro 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; Kelb Bousquet Santos – CBBS; Sérgio Ricardo Thomaz – Fisioterapia; Priscila Almeida 6 

Andrade – Saúde Coletiva; Alecssandra de Fátima S. Viduedo- Enfermagem; Kátia Vanessa Pinto de 7 

Meneses – Terapia Ocupacional; Luann Rafael dos Santos Sousa - CAEnf; Thiago Gloria de Almeida– 8 

CAFONO Milena Pires de Medeiros– CATO; Monique Gomes de Mesquita- CAFarm. 1. Informes: 1.1 9 

A presidente do Colegiado de Extensão cumprimenta a todos os presentes na reunião. Em seguida, ela faz 10 

a leitura da pauta da reunião. 1.2 Informes DEX/CEX. A professora Lívia informa que na CEX foram 11 

apresentadas ações com e sem movimentação financeira.  Houve a finalização das apresentações da 12 

unidades sobre os resultados da semana Universitária 2020, nessas apresentações evidenciou-se que 13 

houve muitas visualizações das atividades e que não correspondia às inscrições, evidenciando assim que 14 

houve algum prejuízo ou que as pessoas não entenderam como fazer, mas que o formato remoto de 15 

evento permitiu a participação externa e de diferentes cursos, o que faz com que na próxima semana 16 

universitária, caso seja permitido o modo presencial, seja implementado o formato híbrido. Ela informa 17 

ainda que decana de extensão deixou claro que se houver somente o modo remoto DEX vai fazer a 18 

implementação de uma resolução para adaptar os PEACS para esse período não presencial ou até mesmo 19 

híbrido, porque houve projetos que não conseguiram ser executados na forma remota.  1.3 Informe da 20 

comissão de elaboração do regimento interno FCE: A profa Kelb informa que está como representante 21 

da extensão na recondução do grupo que está trabalhando no regimento interno, ela informa que houve 22 

uma reunião e que presidente da comissão, Profa Jamila, disponibilizou uma versão inicial do documento 23 

para todos os membros da comissão e a proposta é otimizar o tempo até meados de dezembro com 24 

reuniões semanais para verificar a possibilidade de já no início do ano para que a versão do documento 25 

siga para avaliação nos colegiados dos cursos. 1.4 Informe da profa Patrícia sobre a prestação de 26 

constas da SEMUNI 2020. A presidente informa que foi necessário retificar a prestação de contas da 27 

SEMUNI FCE 2020, pois foi feito um cálculo errado em relação ao que sobrou do valor disponibilizado 28 

pelo DEX, ou seja, ela havia informado que havia sobrado cerca de R$ 2.800,00, sendo que na verdade 29 

sobrou cerca de R$ 1.800,00. Ela informa que relatório está sendo retificado e será encaminhado à 30 

DTE/DEX para aprovação.  2. Deliberações: 2.1– Inclusão do ponto de pauta: Homologação do nome 31 

da profa Kelb Santos como representante da extensão na comissão de elaboração do regimento 32 

interno da FCE: A inclusão do ponto de pauta foi aprovada por unanimidade. 2.2. Homologação da Ata 33 

Extraordinária da 3ª reunião do Colegiado de Extensão: Aprovada por unanimidade. 2.3. 34 
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Homologações das Atas Ordinárias da 24ª, 25ª e 26ª reunião do Colegiado de Extensão: Aprovada 35 

por unanimidade. 2.4- Apreciações das propostas de ações de extensão FCE: Homologação das 36 

propostas – SEI 23106.114607/2020-45 – SIGAA PJ0XX Projeto: Instoxicando FCE. Prop: VIVIAN 37 

DA SILVA SANTOS. Conclusão: Aprovado por unanimidade. SEI 23106.077129/2020-85   SIGAA 38 

PJ0XX – Projeto: Audiologia na Escola - Educação continuada e saúde auditiva. Prop: ISABELLA 39 

MONTEIRO DE CASTRO SILVA. Conclusão: Aprovado por unanimidade. SEI 23106.116929/2020-29 40 

SIGAA PJ0XX – Projeto: Esporte Educacional: Trilhando Caminhos e Integrando Gerações. Prop: 41 

MARGO GOMES DE OLIVEIRA KARNIKOWSKI. Conclusão: Aprovado por unanimidade. SEI 42 

23106.116953/2020-68 SIGAA PJ0XX - Projeto Ação: O contributo da UniSER em tempos de 43 

Pandemia. Prop: MARGO GOMES DE OLIVEIRA KARNIKOWSKI. Conclusão: Aprovado por 44 

unanimidade. 2.3 Homologação dos nomes da profa Kelb Santos (titular) e da prof Alecssandra 45 

Viduedo (suplente) como representantes da extensão na comissão de elaboração do regimento 46 

interno da FCE: Aprovado por unanimidade 2.4 Deliberações sobre informes para o Conselho Pleno: 47 

1- Ressaltar a importância da inserção do coordenador adjunto nas atividades de extensão no SIGAA. 2 – 48 

Informar que as propostas para 2021 já podem ser inseridas no SIGAA. 3 – Atenção à resolução da CEX 49 

01/2020 no momento de elaborar as ações de extensão. 4 – Informar sobre os principais pontos da 50 

resolução da CEX 01/2020 acerca da proposição das atividades de extensão (check list). Patrícia colocou 51 

os informes para o Conselho Pleno em votação. Os informes para o Conselho Pleno foram aprovados por 52 

unanimidade. Não havendo mais nada a acrescentar, a presidente do colegiado de extensão deu por 53 

encerrada a reunião às 11h10min da qual eu, Eder Rone Castro dos Santos, lavrei a presente ata, que, 54 

depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela Presidente do Colegiado de Extensão da mesa.  55 

 56 

          Patrícia de Souza Rezende                                                Eder Rone Castro dos Santos  57 

    Presidente Colegiado de Extensão FCE                                         Administrador FCE 58 


