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Profa. Dra Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela
Candidata a Vice Diretora

Prof. Dr. Marco Tulio de Mello
Candidato a Diretor



Prof. Dr. Marco Tulio de Mello
•Professor Associado IV da EEFFTO/UFMG; 

•Licenciado em Educação Física - UFU;

• Doutor em Ciências da Saúde pela UNIFESP;

•Pós-Doutorado pela UNIFESP, em Psicobiologia;

•Livre Docente pela UNICAMP;

•Livre Docente pela UNIFESP;

•Pesquisador Nível 1 do CNPq;

•Servidor Publico, a 26 anos, ingressou no Magistério Superior Federal em 1991;

•Coordenador e membro titular do CA MS do CNPq;

•Membro Titular da Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente do CONTRAN;

•Membro efetivo do INAPS/Comitê Paralímpico Internacional; 

•Representante Brasileiro na Rede ALTIMEDIFIS;

•Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia (nota 7), da UNIFESP, no período de 

2006-2010;

•Coordenador do Centro de Estudos em Psicobiologia e Exercício da UNIFESP (2000 a 2014);

•Coordenador do Centro Multidisciplinar em Sonolência e Acidentes da UNIFESP (2006 a 2014);

•Índice H de 27; Tendo o Indice H como referencia, esta entre os primeiros 25 pesquisadores da UFMG

•Mais de 340 artigos científicos Publicados;

•10 Livros Publicados, mais de 100 capítulos de livro

•Já orientou e concluiu, 42 alunos a nível de mestrado, 23 alunos a nível de doutorado; supervisionou 8 

Pós-Doutores e orientou mais 40 alunos de Iniciação Científica e Tecnologia, sendo que, atualmente 

orienta 5 alunos de IC (Bolsistas), 1 de mestrado, 5 alunos no doutorado e supervisiona 2 profissionais a 

nível de Pós-Doutorado na EEFFTO (UFMG). 



Profa. Dra. Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela

• Professora Titular do Departamento de Fisioterapia

• Graduação em Fisioterapia

• Residência em Terapia Funcional

• Mestrado e Doutorado pela Queen´s University, Canadá

• Pós Doutorado pela Université de Montréal, Canadá

• Pesquisadora Nível 1 do CNPq

• Líder do grupo de pesquisa em Estudos em Reabilitação Neurológica do adulto

• Atividades administrativas

– Chefia e subchefia do Departamento de Fisioterapia

– Coordenação e subcoordenação do Colegiado de Graduação em Fisioterapia

– Coordenação e subcoordenação do Colegiado de Pós- Graduação em Ciências da 

Reabilitação



Um Olhar Ampliado Para a Formação

5

ENSINO

PESQUISA

EXTENSÃO

INOVAÇÃO; 
EMPREENDEDORISMO
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ENSINO

Propostas



Ensino de Qualidade na Graduação
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• Integração e maior interação entre os cursos da
EEFFTO/UFMG;

• Apoiar os colegiados na implementação dos
novos currículos (flexibilização curricular e
otimização do trabalho docente), caso seja esta
a orientação;

• Incentivar a inserção do aluno de graduação em
projetos de pesquisa, extensão e
empreendedorismo;

• Incentivar um maior intercâmbio dos docentes da
graduação entre os cursos da EEFFTO/UFMG.

• Incentivar o intercâmbio dos docentes da
graduação com outras instituições nacionais e
internacionais de referência nas áreas dos cursos de
graduação da EEFFTO/UFMG e reativar os
intercâmbios internacionais já existentes!

• Tentar viabilizar a construção da Clínica Escola, para
o Curso de Fisioterapia e Terapia Ocupacional;

• Tentar viabilizar a Centro de Saúde e
Atividade Física, para que o curso de
Educação Física realize suas
atividades de estagio e atividades
acadêmicas.

• Integrar, após a implementação, do
Centro de Saúde e Atividade Física,
integrando ações de ambos os
cursos, abrangendo a Clínica Escola e
as Atividades físicas;

• Tentar viabilizar o Centro de Lazer e
Dança, que possa interagir com as
atividades de ensino, pesquisa,
extensão e empreendedorismo;

• Biblioteca: percentual de recursos
financeiros periódicos para
investimento em acervo e tentar
melhorar a infraestrutura física e de
pessoal

• Apoiar e incentivar os eventos
esportivos para o corpo discente

PROPOSTAS



Ensino de Qualidade na Graduação
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✓ Apoiar parcerias para o compartilhamento de
disciplinas voltadas ao empreendedorismo, como
também, apoiar a Empresas Junior / EEFFTO e suas
demandas.

✓ Apoiar e concretizar a viabilização do “Esporte sem
Fronteiras”, com o objetivo de viabilizar parcerias da
EEFFTO, com clubes, federações nacionais e
internacionais, que busquem integração ações entre
o ensino, pesquisa, extensão universitária, tendo
como foco prioritário o aluno da graduação, em
todas as suas formações na EEFFTO.

✓ Desenvolver as condições necessárias para o aprimoramento
do curso noturno (Bacharelado em Saúde), conforme
demanda do Colegiado de Graduação. As ações deverão
considerar as ponderações do corpo discente, docente e o
aprendizado com as experiências de outras IES

✓ Incentivar junto aos colegiados de graduação e Pós-
graduação uma maior interação entre os cursos de
graduação e Pós Graduação, com acesso a disciplinas de Pós-
graduação por parte dos alunos de graduação, bem como, o
maior intercambio dos alunos da Pós-Graduação junto as
atividades da graduação.

✓ Integração da Extensão com o 
Ensino, Pesquisa e 
Empreendedorismo
Criação do Núcleo de dança da 
EEFFTO / UFMG

✓ Ampliar as oportunidades de 
esporte e lazer para a comunidade 
EEFFTO, se possível em parceria 
com o CEU e outros centros de 
lazer

PROPOSTAS



Programas de Pós- Graduação
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✓ Incentivar e apoiar os Programas de
Mestrado e Doutorado da EEFFTO, conforme
demanda das coordenações e colegiados;

✓ Incentivar a maior interação e integração dos
programas existentes na EEFFTO/UFMG;

✓ Incentivar a criação dos Mestrados
profissionalizantes, em áreas especificas, da
EEFFTO/UFMG;

✓ Apoiar o fortalecimento dos programas de Pós-Graduação
(mestrado e doutorado) e com aspiração para uma melhor
avaliação dos programas e sua internacionalização com
notas 6 e 7 na avaliação da CAPES;

✓ Fortalecimento das linhas de pesquisa e busca de
financiamentos alternativos para o fomento da pesquisa
nos programas de pós-graduação da EEFFTO/UFMG;

✓ Atuação política junto a órgãos de fomento e coordenação.

PROPOSTAS
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EXTENSÃO

Propostas



Programas de Pós- Graduação
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✓ Educação Continuada: Ampliação dos Programas Latu-sensu, 
em especial na área de saúde, educação, esporte e lazer;

Fortalecimento e estruturação do CENEX – EEFFTO; 

Desenvolvimento de estratégias de sistematização voltado a 
produção acadêmica;

✓ Apoio as atividades acadêmicas das entidades representativas do corpo discente 
(exemplo: Olimpíadas, ações do Diretório Acadêmico que visem a melhoria do 
ensino, pesquisa, extensão e empreendedorismo, com ações concretas e metas a 
serem alcançadas)

✓ Ampliação dos projetos de extensão universitária;  
Integração da Extensão com o Ensino, Pesquisa e Empreendedorismo
Criação do Núcleo de dança da EEFFTO ; UFMG

PROPOSTAS
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ADMINSTRAÇÃO

INFRAESTRUTURA

Propostas



Administração e Infraestrutura
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• Direção colegiada;

• Ampliação da organização

administrativa atual;

• Ampliação e apoio ao

sistema de gerenciamento e

administrativo da

EEFFTO/UFMG;

• Implantar o setor de

informática, dinamizando sua

atuação a ações não somente

de manutenção do sistema,

mas de criação, relação com a

graduação e pôs graduação e

sistematizar e oportunizar

cursos para o publico em

geral.

• Desenvolvimento de estratégias 

para agilizar a comunicação 

interna  e externa e 

fortalecimento do setor de 

comunicação;

• Maximizar o uso das salas de 

informática e de convivência;

• Busca de novas alternativas de 

captação de recursos;

• Buscar alternativas para 

melhorar a segurança no 

Campus, em especial na 

EEFFTO/UFMG;

• Melhorar a infraestrutura de

informática de maneira geral

(servidores, maquinas;

terminais, cabeamento, Wi-fi,

entrada de salas de aula e

catracas de portaria e

estacionamentos.

• Otimização dos Recursos

Humanos por meio de

Diagnóstico Administrativo e

maior profissionalização da

área administrativa;



Administração e Infraestrutura
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• Montar e disponibilizar salas

para reunião para uso

administrativo, docente e

técnico administrativo;

• Realizar gestão junto a

reitoria da UFMG para

ampliar a área de

estacionamento da EEFFTO;

• Viabilizar uma rede de

internet exclusiva para

conferencias e uso em bancas

de pós-graduação e

graduação;

• Viabilizar as salas individuais

para docentes e sua estrutura

de trabalho;

• Montagem de uma nova

estrutura para laboratório

animal, que seja utilizado de

maneira multidisciplinar;

• Maior troca de experiência e 

reuniões com os docentes, 

técnicos administrativos da 

EEFFTO e corpo docente, com 

reuniões periódicas;

• Viabilizar da forma mais rápida

a troca do transformador que

fornece energia elétrica para a

EEFFTO, bem como, efetivar a

transmissão de energia de linha

permanente de energia.

• Buscar recursos para que seja

efetivado uma melhor

iluminação no entorno e

dependências da EEFFTO,

incluindo área de passagem

para as quadras e piscinas;

• Buscar recursos para que seja

efetivado a melhoria das

quadras da EEFFTO e cobertura

da Piscina;
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SERVIDORES

FUNCIONÁRIOS

Propostas



Servidores
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Ampliar e incrementar a politica de
capacitação dos funcionários e buscar
convênios para capacitação seja em
instituições publicas ou privadas e
oferecer oportunidade de estagio
voltado a experiência profissional.

Melhorar a infraestrutura dando
melhor condição de trabalho para os
funcionários e consequentemente
prestando um serviço melhor a
comunidade acadêmica

Implementar e ampliar os projetos
de atividade física e saúde para os
funcionários e divulga-los entre os
pares para que possam ser melhor
utilizados e assim proporcionar
maior qualidade de vida e saúde

Incentivar e apoiar a capacitação dos

servidores técnicos administrativos por

meio de cursos que se relacione

diretamente a função exercida na

EEFFTO;

Trabalho Saúde Capacitação

Pontos Chave: 



Servidores
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• Ampliar e dar suporte e receber as demandas dos Técnicos administrativos na 

organização e apoio ao sistema de gerenciamento e administração da 

EEFFTO/UFMG;

• Otimização dos Recursos Humanos por meio de Diagnóstico Administrativo e maior 

profissionalização da área administrativa; 

• Incentivar e apoiar a capacitação dos servidores técnicos administrativos por meio 

de cursos que se relacione diretamente a função exercida na EEFFTO;

• Criar parcerias para qualificação e intercâmbios dos servidores com outras 

instituições, sejam publicas ou privadas;
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CENTRO DE 
TREINAMENTO 

ESPORTIVO

Propostas



Administração e Infraestrutura
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• Apoiar e incentivar a direção do CTE, frente a suas demandas;

Propor ações em conjunto com a EEFFTO e os cursos de graduação e pós-graduação;

• Incentivar parceiras com o Comitê Olímpico do Brasil e com o Comitê Paralímpico

Brasileiro, com objetivos de viabilizar uma maior interação com o esporte de alto 

desempenho e também, viabilizar recursos financeiros para manutenção do CTE;

• Auxiliar na busca de parcerias que viabilizem os recursos financeiros para manutenção 

e ampliação do CTE.

• Apoiar a atual gestão / direção.
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REPRESENTATIVIDADE

Propostas



Representatividade
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• Reforçar a participação nos Órgãos superiores, inclusive dos funcionários;

• Ampliação das parcerias com outras IES, órgãos governamentais e privados;

• Centro de Treinamento Esportivo;

• Viabilizar uma maior parceria com o CEU;

• Apoiar o esporte universitário (exemplo Esporte sem fronteiras, Olimpíadas 

Universitárias, jogos de integração entre as universidades mineiras e respectivos 

cursos acadêmicos – JIEEFE  1987, entre outras atividades).

• Buscar e viabilizar a maior presença da EEFFTO/UFMG junto a órgãos do Governo 

Federal, Estadual e Municipal, com objetivo de uma maior integração e busca de 

recursos financeiros;
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COMO FAZER?

CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS



your date here större - a multipurpose PowerPoint template 23

COMO 
FAZER?

APOIO
SEM NETWORK NÃO SE BUSCA 
RECURSOS, NÃO SE CAPACITA E 
SE TEM MAIS DIFICULDADE EM 

ALCANÇAR OS OBJETIVOS.
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Comitê 
Paralímpico

Brasileiro
CPB

Apoio para ações junto ao 
Esporte Paralímpico e ao CTE
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Instituto 
Federal de 
Educação, 
Ciência e 

Tecnologia 
do Triângulo 

Mineiro -
IFECTT

Viabilizar Parceiras junto a 
capacitação de Servidores e 

Administração



UFPel

02 de junho de 2017

CARTA DE APOIO

A Comunidade da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia  

Ocupacional - EEFFTO - Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Eu, Pedro Curi Hallal, professor de Educação Física e atualmente Reitor

da Universidade Federal de Pelotas, venho por meio desta, manifestar o apoio a

chapa Prof. Dr. Marco Tulio de Mel/o e Profa. Dra. Luci Fuscaldi Teixeira

Salmela, para os cargos de Diretor e Vice-Diretor, respectivamente, da Escola

de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Esse apoio está

baseado na excelente experiência que tive ao atuar no CNPq junto com o Prof.

Marco Tulio, no Comitê de Assessoramento Multidisciplinar em Saúde.

Ao longo de quase quatro anos de convívio, conseguimos implementar no

comitê alguns princípios que são desejáveis para qualquer gestor público, em

especial diálogo e transparência. No diálogo, fomos pioneiros em organizar o I e

o li Encontro dos Bolsistas de Produtividade em Pesquisa em Educação Física no

Brasil, eventos nos quais debatemos todos os critérios de concessão de bolsas e

auxílios diretamente com a comunidade. Na transparência, modificamos

radicalmente a forma de julgamento dos editais do CNPq, dando acesso a todos

os candidatos de todos os escores obtidos em cada item da avaliação. Esse

processo foi tão revolucionário que o próprio presidente do CNPq enviou o

modelo para os comitês de assessoramento de todas as áreas, pedindo que

procedessem da mesma forma. Divulgamos os critérios em produções

científicas, dando ainda mais transparência ao processo.

Enfim, reafirmo meu apoio aos colegas na disputa pela Direção da Escola

de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Desde já, desejo boa

sorte!

Atenciosamente

Pedro C Hallal

Reitor da UFPel



São Paulo, 02 de Junho de 2017

CARTA DE APOIO

À
Comunidade da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional  
EEFFTO
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Eu, Prof. Dr. Valmor Tricoli, Diretor da Escola de Educação Física e Esporte da

Universidade de São Paulo venho por meio desta, manifestar o apoio a chapa Prof. Dr.

Marco Tulio de Mello e Profa. Dra. Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela, para os cargos

de Diretor e Vice-Diretor, respectivamente. Ressaltamos que nosso apoio tem como

base de sustentação e princípio os relevantes serviços já prestados ao serviço público,

em especial, na área de educação / ensino, pesquisa e extensão universitária,

demonstrado pelos referidos professores, além de toda dedicação na formação de

novos profissionais, que reconhecidamente, atuam com destaque em suas áreas

profissionais, em especial, dentro de instituições públicas e privadas. Também,

ressaltamos os currículos acadêmicos dos professores que de forma inquestionável,

são profissionais de referência em suas áreas de formação. Outro ponto a se destacar,

é que caso sejam eleitos, tentaremos viabilizar parcerias que possam oportunizar novos

conhecimentos para os alunos de graduação, pós-graduação e junto aos técnicos,

coordenadores de área e direção do Centro de Treinamento da UFMG.

Assim, reafirmamos nosso apoio e compromisso, com profissionais dedicados,

produtivos e que buscam de forma meritocrática, contribuir com as instituições que

atuam e desenvolvem suas atividades.

Desde já, desejamos boa sorte!

Atenciosamente

Valmor Tricoli  
Diretor

Escola de Educação Física e Esporte - USP

Av. Professor Mello Moraes,65

CEP 05508-900 | São Paulo - SP |Brasil  
55 11 3091-3077 | www.eefe.usp.br

USP

http://www.eefe.usp.br/


Universidade Federal de São Paulo

Departamento de Psicobiologia

São Paulo 06 de junho de 2017

CARTA DE APOIO

À

Comunidade da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional -
EEFFTO - Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

O Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina

(Universidade Federal de São Paulo) manifesta seu apoio ao Prof. Dr. Marco

Tulio de Mel/o, que juntamente com a Profa. Dra. Luci Fuscaldi Teixeira

Salmela compõe a chapara para os cargos de Diretor e Vice-Diretor, da Escola de

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. O Prof. Dr. Marco

Tulio de Mel/o fez parte do nosso corpo docente e contribuiu de modo

significativo tanto na área de ensino como também nas de pesquisa científica e

extensão universitária. Ele contribuiu para a formação de profissionais que atuam

hoje em diversas instituições públicas e privadas em diversos estados brasileiros.

Ele também se destacou no gerenciamento de grupo de pesquisa e na captação

de recursos, em parceria com demais colegas deste departamento.

Acreditamos que pela sua competência, o Prof. Marco Túlio será um

excelente líder à frente da diretoria da EEFTO e reiteramos o nosso convite para

o estabelecimento de parcerias entre nossas universidades visando nas áreas de  

ensino, pesquisa e extensão.

Rua Botucatu, 862 - 1° andar- CEP 04023-062 - São Paulo I Brasil  
Te/.: (55) (011) 2149.0155-FAX (55-11)5572.4092

UNIFESP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

U N IVER SID AD E FEDERAL DE SANTA CATARINA  

CENTRO DE DESPORTOS
CAMPUS UNI VERSI TÁRI O REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LI MA - TRI NDADE  

CEP:  88040  -9 00  - FLORI ANÓPOLIS - se
Fone: (048 ) 372 1-2 437 FAX: (048) 3721-9217

CARTA DE APOIO

À Comunidade Acadêmica da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia  

Ocupacional - EEFFTO

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG  

Belo Horizonte - MG

O Centro de Desportos (CDS), da Universidade Federal de Santa Catarina

(UFSC), vem por meio desta manifestar o apoio a chapa Prof. Dr. Marco Tu/io de

Mel/o e Profa. Dra. Luci Fuscaldi Teixeira-Sa /mela, para os cargos de Diretor e

Vice-Diretor da EEFFTO, respectivamente.

O nosso apoio tem como base de sustentação e princípio os relevantes

serviços já prestados ao magistério público federal, em especial as atividades de

ensino, pesquisa, extensão e administração uriiversitárià desenvolvidas pelos

referidos professores. Além da enorme dedicação na formação de novos

profissionais, que reconhecidamente atuam com destaque em suas áreas

profissionais, em especial, nas instituições públicas e privadas, ressa ltamos os

importantes legados e os respectivos currículos acadêmicos dos professores que, de

forma inquestionável, são profissionais de referência em suas áreas de formação.

Outro ponto a se destacar é que, caso sejam eleitos, tentaremos viabilizar

parcer ias que possam oportunizar novos conhecimentos aos estudantes dos cursos

de graduação e pós-graduação, aos técnicos-administrativos em educação, aos

coordenadores de área e à direção do Centro de Treinamento da UFMG.

UFSC



Como Viabilizar as Propostas?

SEM RECURSOS FINANCEIROS, NÃO SE 
VIABILIZA E CONCRETIZA PROPOSTAS DE 

MELHORIA DA INFRAESTRUTRUTURA, 
CAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO!



AÇÕES IMEDIATAS
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TORNAR A MAQUINA MAIS
LEVE E FACIL DE TRABALHAR GESTÃO DE RECURSOS AÇÃO JUNTO AO

GOVERNO FEDERAL IMPLEMENTAÇÃO

• Fusão de áreas afins

• Reestrturação física
utilizando espaços
ociosos;

• Diagnóstico do
servidor em tarefas
de análise e função

• Prioridade absoluta
é a criação da 
Organização Social;

• Enquanto não se 
viabilize a criação da 
OS EEFFTO/UFMG, 
buscar parceria

Nomear docentes ou
tecnicos administrativos
para representar a
EEFFTO / UFMG junto aos
Minsitérios da Educação,
Esportes, Saúde, Cultura,
bem como, junto as
respectivas secretarias
Estaduais e municipais

Com a reestrutruação do
espaço fisico , sera
criado laboratorios
modelos que atuarão nas
areas de Ensino,
Pesquisa, Extensão e
Empreendedorismo.

AMPLIAÇÃO

ADMINISTRATIVA

CRIAÇÃO ou

PARCERIA COM  

O.S

NOMEAÇÃO DOS 
REPRESENTANTES 
DA EEFFTO JUNTO 

AO GOVERNO 
FEDERAL

LABORATÓRIOS 
MODELOS



AMPLIAÇÃO ADMINISTRATIVA
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Plano e Política de 
Capacitação

Desenvolver nos
primeiros 180 dias de
atividade um plano de
gestão em capacitação
dos servidores técnicos
administrativos

1

Diretor / Superintendente
Executivo

Criação do cargo de Diretor ou
Superintendente executivo para 
ser o primeiro elo entre a 
comunidade acadêmica e a 
Diretoria;

4

Diagnóstico
administrativo

Otimização dos Recursos
Humanos por meio de
Diagnóstico Administrativo
e maior profissionalização
da área administrativa;

2

Intercâmbios

Viabilizar e incentivar o
intercambio de
servidores em outras
instituiçoes públicas e
privadas

Serviço Simplificado

Fusão de áreas afins (exemplo: Secretaria
de Pós Graduação), maximizando
atividades de funcionários, tempo de
serviço e melhorando a prestação de
serviço;

Incentivar e apoiar a capacitação dos
servidores técnicos administrativos por
meio de cursos que se relacione
diretamente a função exercida na EEFFTO;

3

Presença constante em reuniões
departamentais,  com servidores, 
docentes e corpo discente

Reuniões semestrais nos
departamentos, servidores e
corpo discente;

Reuniões individuais a cada 8
meses, no minimo, com cada
docente da EEFFTO;

65



Organização Social
Tendo como meta prioritária a Criação da OS 
EEFFTO/UFMG ou parceira com uma OS ja existente
como a AFIP

33

CRIAÇÃO DA “O. S.”



02 de junho de 2017.

CARTA DE APOIO

À

Comunidade da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia  
Ocupacional  - EEFFTO
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

A   ASSOCIAÇÃO   FUNDO  DE  INCENTIVO   À   PESQUISA -

AFIP, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica, inscrita
no CNPJ sob o nº 47.673.793/0001-73, com endereço à Rua Padre Machado nº
1040, Saúde, São Paulo/SP, vem por meio desta, manifestar o apoio a chapa
Prof. Dr. Marco Tulio de Mel/o e Profa. Dra. Luci Fuscaldi Teixeira-Sa/mela,
para os cargos de Diretor e Vice-Diretor, respectivamente. Ressaltamos que
nosso apoio tem como base de sustentação e princípio os relevantes serviços já
prestado ao serviço público, em especial, na área de educação/ensino, pesquisa
e extensão universitária, demonstrado pelos referidos professores, além de toda
dedicação na formação de novos profissionais, que reconhecidamente, atuam
com destaque em suas áreas profissionais, em especial, dentro de instituições
públicas e privadas. Também, ressaltamos os currículos acadêmicos dos
professores que de forma inquestionável, são profissionais de referência em
suas áreas de formação.

Outro ponto a se destacar, é que caso sejam eleitos,
tentaremos viabilizar parcerias que possam oportunizar novos conhecimentos
para os alunos de graduação, pós-graduação e junto aos técnicos,
coordenadores de área e direção do Centro de Treinamento da UFMG.

Assim, reafirmamos nosso apoio e compromisso, com
profissionais dedicados, produtivos e que buscam de forma meritocrática,
contribuir com as instituições que atuam e desenvolvem suasatividades.

Desde já, desejamos  boasorte!

Atenciosamente,

Mabiz: Rua Napoleão de Barrns, 9 2 5 - Vila Clementino - São Paulo - SP CEP 04024-002  

Filial 1: Rua  Marselhesa, 500 - Vila Clementino - São Paulo - SP CEP 04020-060

Filial 2: Rua Padre Machado, 1040 - Saúde - São Paulo - SP CEP 04127-001



Utilização da Lei 9249 IR: suas 
Interfaces na Saúde

DOAÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA

1.REQUISITOS DA ENTIDADE DONATÁRIA: 

• criação autorizada por lei federal;

• finalidade não lucrativa;

• aplicação de excedentes financeiros em educação;

• destinem o seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica 
ou confessional ou ainda ao Poder Público em caso de 
encerramento de suas atividades.

2. LIMITE: 1,5% do lucro operacional apurado anteriormente à própria 
dedução e a quaisquer outras.



Utilização da Lei 9249 IR: suas 
Interfaces na Saúde

DOAÇÕES A OSCIPS / OS: 

1. ESPECIFICIDADES  DAS OSCIPS / OS:

•Não há necessidade de reconhecimento da utilidade pública para

a prestação de serviços não gratuitos;

•OSCIP / OS devem estar qualificadas segundo as especificações da

Lei Federal 9.790/99 (lei das OSCIPS).

2. LIMITE: 2% do lucro operacional apurado anteriormente à própria
dedução e a quaisquer outras.



Possibilidades

QUAISQUER PROJETOS QUE TRAGAM 

• Benefícios diretos aos empregados (ou);

• Benefícios aos dependentes dos empregados (ou);

• Benefícios à comunidade.



EXEMPLOS
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• Relato de contratos fechados, onde houve,
também, a utilização da lei 9249 (IR) pela AFIP
e capitados pelo CEMSA. (2008 a 2013)



Contratos realizados

39

Núcleo Valor

CEMSA R$ 9.648.668,91

CEPE R$ 2.951.273,06

PROFITCARE R$ 66.685,00

Outras receitas R$ 20.400,00

TOTAL R$ 12.666.626,97

• Receitas ganhas – GERAL

• 2008 a 2013 – 5 anos



Contratos realizados

14/06/2017 40

• Receitas a vencer

Núcleo Valor

CEMSA R$ 15.138,70

CEPE R$ 625.240,00

TOTAL R$ 640.378,70

Contrato Período Valor

MRS Logística S.A. 07/2013 R$ 6.165,32

Ressarcimento de valor de imposto 

descontado projeto ASET Tubarão
- R$ 8.973,38

TOTAL - R$ 15.138,70

Contrato Período Valor

CPB - Comitê Paralímpico* - R$ 625.240,00

TOTAL - R$ 625.240,00

GERAL

CEMSA

CEPE / PROFITCARE



Inserir vídeo institucional cemsa
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Projeto de Lei 
4.969/2016



Inserir vídeo institucional cepe
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Apoio as ações com administração e 
servidores

44

• O apoio de instituições publicas e privadas visa 

a estabelecer intercâmbios de capacitação e 

formação.



s
Faculdade de Ciências  
Médicas e da Saúde  

de Juiz de Fora

7, junho de 2017.

CARTA DE APOIO
\,

À Comunidade da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional -

EEFFTO

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

A Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora - Suprema vem

por meio desta, manifestar o apoio a chapa Prof. Dr. Marco Tulio de Mel/o e Profa.

Dra. Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela, para os cargos de Diretor e Vice-Diretor,

respectivamente.

Destacamos que os referidos professores possuem uma vasta experiência  

acadêmica e de gestão educacional junto ao serviço público deste país, em especial  no

que se refere ao Ensino, Pesquisa e Extensão universitários. Ambos já participaram  da 

formação de inúmeros profissionais que hoje ocupam espaços de destaque no  cenário 

nacional em suas profissões e em especial na produção do conhecimento  científico. 

Cabe aqui ressaltar que toda a trajetória pessoal e profissional dos referidos  

professores foi fundamentada e norteada pelos princípios éticos e humanistas,  tomando 

sempre suas decisões na administração pública alicerçado na transparência _  e na 

honestidade. Soma-se a isso a sólida formação acadêmica e profissional  conforme 

pode ser atestando em uma inspeção visual de seus currículos, com  produções 

científicas de destaque internacional agregando valor expressivo ao corpo  de 

conhecimento sobre a temática investigada por eles.

Isto posto, ressaltamos nosso apoio irrestrito a chapa composta pelos

renomados professores. Acreditamos que a Comunidade da Escola de Educação

Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da Universidade Federal de

Minas Gerais (UFMG), irá vivenciar uma nova era de desenvolvimento tecnológico e

de gestão caso sejam eleitos os professores Marco Tulio de Mello e Luci Fuscaldi

Teixeira-Salmela para os respectivos cargos de Diretor e Vice-Diretor.

Alameda Salvaterra, 200 - Salvaterra -Juiz de Fora - MG - CEP  36033-003 - E-mail: suprema@suprema.edu.b-rTelefax: (32)2101-5000

mailto:suprema@suprema.edu.b-rTelefax


Faculdade de Ciências  
Médicas e da Saúde  

de luiz deFora

,.

Aproveitamos o ensejo para adiantar a toda comunidade acadêmica desta

conceituada instituição que, caso os professores em tela logrem êxito na referida

eleição, iremos viabilizar uma parceria institucional por meio de convênios com o

objetivo de desenvolver Pesquisa, Ensino e Novas Tecnologias Educacionais no

âmbito da graduação e Pós-graduação. Iremos, ainda por meio desta parceria,

disponibilizar nosso hospital de ensino, Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

em Juiz de Fora para campo de pesquisa da EEFFTO.Esse hospital é 100% SUS e

com 20 Programas de Residência Médica e 5 de Residência Multiprofissional.

Assim, reafirmamos nosso apoio, aos referidos professores que estão

comprometidos com a excelência em suas ações e atitudes e que buscam de forma

incansável a formação de profissionais competentes em suas áreas de formação e

compromissadoscom os valores éticos e humanistas.

Tenho certeza que a EEFFTO tomará a melhor decisão quanto ao seu corpo

diretivo para os próximos anos que, acreditamos fortemente, estar depositado nos

professores supracitados.

Desde já, desejamos boa sorte!

Atenciosamente,
,.

Prof. Dr. Djalma RabeloRicardo

Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Ciências Médicas e  
da Saúde de Juiz de Fora - Suprema.

Coordenador do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital e Maternidade  
Therezinha de Jesus -CEPEC.

Alameda Salvaterra, 200 - Salvaterra -Juiz de Fora -MG - CEP 36033-003 - E-mail:suprema@suprema.edu.br - Telefax: (32)2101-5000

mailto:suprema@suprema.edu.br


Belo Horizonte 04 de junho de 2017

Manifestação de Apoio

A Comunidade da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional –

EEFFTO

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

O LAPAN – Laboratorio de Pesquisas Aplicadas a Neurovisão manifesta seu

apoio à candidatura dos Prof. Dr. Marco Tulio de Mello e Profa. Dra. Luci Fuscaldi

Teixeira-Salmela, aos cargos de Diretor e Vice-Diretor, respectivamente. Nosso apoio

leva em consideração os relevantes serviços já prestado por ambos ao serviço público, em

especial, nas áreas de educação / ensino, pesquisa e extensão universitária além de toda

dedicação na formação de novos profissionais, que reconhecidamente, atuam com

destaque em suas áreas profissionais, em especial, dentro de instituições públicas e

privadas. Também, ressaltamos os currículos acadêmicos dos professores que de forma

inquestionável, são profissionais de referência em suas áreas de formação.

Outro ponto a se destacar, é que caso sejam eleitos, tentaremos viabilizar parcerias que

possam oportunizar novos conhecimentos para os alunos de graduação, pós-graduação e

junto aos técnicos, coordenadores de área e direção do Centro de Treinamento da UFMG.

Assim, reafirmamos nosso apoio e compromisso, com profissionais dedicados,

produtivos e que buscam de forma meritocrática, contribuir com as instituições que atuam

e desenvolvem suas atividades.

Atenciosamente

Prof. Dr. Ricardo Guimaraes

Diretor

LAPAN – Laboratório de Pesquisas Aplicadas a Neurovisão  

RicardoGuimaraes@ufmg.br

031-9112 6465

mailto:RicardoGuimaraes@ufmg.br


Nomeação dos representantes junto ao Governo
Federal, Estadual e Municipal e respectivos

Legislativos

Detecção do Perfil, empreendedor, persistente, 
determinado, motivado e com boa comunicação, entre os
docentes e ou servidor que possa atuar de forma 
satisfatória, junto aos orgãos governamentais, com o 
objetivo de buscar recursos financeiros para a EEFFTO.

48

Representantes Junto aos Governos



Laboratórios das diversas áreas da EEFFTO, 
que sejam excelência em sua atuação:
Criação dos Laboratorios modelos dentro das áreas de 
atuação em Educação Física, Fisioterapia e Terapia
Ocupacional, tendo como modelo a proposta a seguir:

49

Laboratórios MODELOS



São Paulo, 02 de junho de 2017.

llmo. Senhor

Prof Dr. MarcoTulio de Mel/o  

Professor Associado IV  

Departamento de Esportes

EEFFTO / UFMG

Pesquisa e Extensão Universitária e desta forma qualquer parceria a ser realizada deve respeitar esta

característica e estimular o desenvolvimento de pesquisas e ensino a nível da Graduação e da Pós

Graduação de forma gratuita.

f) Entendemos que os equipamentos poderão, também, ser utilizados na área da extensão universitária e

Senhor Professor,

Conforme conversa no dia 01 de junho de 2017, no estande da COSMED, durante a realização do Congresso ACSM

2017 (AMERICAM COLLEGE OF SPORTS MEDICINE), ratificamos por: meio deste documento, a carta de intenção do

que foi acordado, entre as partes, tendo as seguintes premissas:

a) Tendo como princípio a necessidade de ser eleito para o cargo de diretor da Escola de Educação Física, 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no próximo corrente dia 19, para que este acordo possa ser  

estabelecido em um convenio especifico entre a EEFFTO / UFMG e a COSMED através de seu Distribuidor  

local AAMED;

b) Por toda trajetória acadêmica e cientifica de vossa senhoria, que é reconhecidamente um dos principais  

pesquisadores na área de Saúde, Exercício Físico, Atividade Física e na área do Sono;

c) Tendo sido coordenador do CEPE por um período superior a 14 anos e durante este período foi um  

excelente cliente da AAMED / COSMED, e possuía em vosso laboratório osequipamentos de última

geração, seja de nossa fábrica e ou de concorrentes e de.empresas que produzem equipamentos para a  

área da saúde, esportes e exercício físico, lembrando que durante vossa gestão no CEPE houve um  

montante de compras no Brasil, habilitando a AAMED a ser um dos grandes representantes da COSMED a

nível mundial;

d) Entendemos que vossa sennoria, caso seja eleito, deverá ter anuência nas instancias, superiores de vossa 

instituição para formalização de qualquer parceria;

e) Entendemos que a EEFFTO / UFMG, atua na área de ensino público e que desenvolve atividades de Ensino,  

podendo ser cobrado algum valor a ser definido pela EEFFTO / UFMG, para este uso; J-
AAME0 COMERCIO OE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Av. Vereador José Diniz, 3300 salas 1101/1102

São paulo - SP - CEP: 04604-006 BRASIL / -

Fone: 11-5049-1444 E-mal: sac@aamed.com.br Website: www.aamed.com.r u

mailto:sac@aamed.com.br
http://www.aamed.com.r/


gj Entendemos que a EEFFTO / UFMG disponibilizará local adequado, com segurança e boa fonte/  

alimentação elétrica e funcionários, ar condicionado, boa localização, bem como ter alunos de graduação e  

pós-graduação como estagiários e tendo um professor como responsável pela orientação dos alunos e  

pelos equipamentos e funcionários;

h) Entendemos que a COSMED na Europa e a AAMED no Brasil são líderes em vendas, devido a sua  

competência e equipamentos de alta tecnologia que são desenvolvidos por nosso corpo clinico de  

pesquisa;

i) Entendemos que a AAMED / COSMED, buscam viabilizar parcerias, em todo mundo com os principais

centros de pesquisa, em c da país, no intuito de estimular a pesquisa e desenvolvimento tecnológico e dar  

suporte na formação de recursos humanos e no atendimento a população, em especial, na área de saúde,  

esportes e atividadefísica;

j) Entendemos que os artigos científicos e produção acadêmica, produzido pela EEFFTO / UFMG, que  

utilizarem os equipamentos, deve conter agradecimentos a AAMED / COSMED;

k) Caso haja entrada de recursos financeiros, na prestação de serviços; extensão Universitária, o valor do  

Lucro Obtido, deverá ser dividido em partes iguais UFMG e AAMED / COSMED;

1) As despesas de manutenção dos equipamentos, também terão a mesma divisãoproporcional;

m)  Acordamos que:

AAAMED / COSMED, disponibilizarão de forma gratuita, os equipamentos que fazem parte do plano "Gold

Standard: Metabolíc and Body Composition Solutions for Research inPhysiology and Human performance",

composto exemplarmente pelos seguintes equipamentos, conforme lista e figura abaixo:

a}   Quark CPET / C12X

b)    SOFTWARE OMNIA

e)    Esteira de Performance

d) Cicloergômetro

e) KS

f) FITMATEPRO

1

AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
Av. Vereador José Díniz, 3300 salas 1101/1102  

São paulo - SP - CEP: 04604-006 BRASIL
Fone: 11-5049-1444 E-mal: sac@aarned.com.br Websíte: www.aamed.com.r

mailto:sac@aarned.com.br
http://www.aamed.com.r/
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Desde já agradecemos a atenção, parceria de longos anos e reconhecimento profissional!

Atenciosamente,

-
>'

'

- M É D S R L

Alvaro Gonzalez  

Regional Area Manager

AAMED COMERCIO OE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
Av. Vereador José Diniz, 3300 salas1101/1102  

São paulo - SP - CEP: 04604-006 BRASIL

Fone: 11-5049-1444 E-mal: sac@aamed.çom.br Website:www.aamed.com.r

mailto:sac@aamed.çom.br
http://www.aamed.com.r/


AÇÕES IMEDIATAS, cont.
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FRANQUIAS EEFFTO UTILIZAÇÃO DA 
LEGISLAÇÃO VIGENTE

RECURSOS DO LEGISLATIVO 
PARA INFRAESTRUTURA

Fechar parceria com o
SEBRAE, buscando capacitar,
docentes, servidorese alunos
para que se viabilize as
franquias da EEFFTO/UFMG e
seja ofertado a sociedade.

Utilização das leis de
insenção fiscal, tais
como: cultura, Esporte,
C&T e Legislação do
Imposto de Renda.

Buscar apoio no legislativo

federal, estadual e municipal,

no intuito de viabilziar

captação de recursos para

infraestrutura e manutenção

de atividades de pesquisa,

Ensino e extensão.

SEBRAE INSENÇÃO 
FISCAL

EMENDA 
PARLAMENTAR



EDUCAÇÃO FÍSICA

ESPORTES
FISIOTERAPIA

TERAPIA 
OCUPACIONAL

Modelos de Franquias



OUTROS APOIOS
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APOIO DE PESQUISADORES DO CNPq:



02, junho de 2017

CARTA DE APOIO

À Comunidade da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia  

Ocupacional – EEFFTO

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Eu, Prof. Dr. Carlos Ugrinowitsch, da Escola de Educação Física e

Esporte da Universidade de São Paulo vem por meio desta, manifestar meu

apoio à chapa Prof. Dr. Marco Tulio de Mello e Profa. Dra. Luci Fuscaldi

Teixeira-Salmela, para os cargos de Diretor e Vice-Diretor, respectivamente.

Ressaltamos que nosso apoio tem como base de sustentação e princípio os

relevantes serviços já prestado ao serviço público, em especial, na área de

educação / ensino, pesquisa e extensão universitária, demonstrado pelos

referidos professores, além de toda dedicação na formação de novos

profissionais, que reconhecidamente, atuam com destaque em suas áreas

profissionais, em especial, dentro de instituições públicas e privadas. Também,

ressaltamos os currículos acadêmicos dos professores que de forma

inquestionável, são profissionais de referência em suas áreas de formação.

Outro ponto a se destacar é que continuaremos ativa uma parceria de

colaboração científica com o Prof. Dr. Marco Túlio de Mello de quase 10 anos,

na qual temos desenvolvido projetos de pesquisa em conjunto, publicado

artigos em revistas de alto impacto da área 21 e treinando jovens talentos na

pós-graduação.

Assim, reafirmamos nosso apoio e compromisso, com profissionais

dedicados, produtivos e que buscam de forma meritocrática, contribuir com as

instituições que atuam e desenvolvem suas atividades.

Desde já, desejamos boa sorte!

Atenciosamente

Prof. Dr. Carlos Ugrinowitsch

Professor Associado III (cargo)

Escola de Educação Física e Esporte - USP (Instituição)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

36571-000 - Viçosa – MG

Viçosa, 02 de Junho de 2017.

CARTA DE APOIO

A Comunidade da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional – EEFFTO

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Como diretor do Laboratório de Performance Humana da Universidade Federal de Viçosa vem por

meio desta, manifestar o apoio a chapa Prof. Dr. Marco Tulio de Mello e Profa. Dra. Luci Fuscaldi Teixeira-

Salmela, para os cargos de Diretor e Vice-Diretor, respectivamente. Ressaltamos que nosso apoio tem

como base de sustentação e princípio os relevantes serviços já prestados ao serviço público, em especial,

na área de educação / ensino, pesquisa e extensão universitária, demonstrado pelos referidos professores,

além de toda dedicação na formação de novos profissionais, que reconhecidamente, atuam com destaque

em suas áreas profissionais, em especial, dentro de instituições públicas e privadas. Também, ressalto os

currículos acadêmicos dos professores que de forma inquestionável, são profissionais de referência em

suas áreas de formação.

Outro ponto a se destacar, é que caso sejam eleitos, tentarei viabilizar parcerias que possam oportunizar

novos conhecimentos para os alunos de graduação, pós-graduação e junto aos técnicos, coordenadores de

área e direção do Centro de Treinamento da UFMG.

Assim, reafirmo meu apoio e compromisso, com estes profissionais dedicados, produtivos e que buscam  

de forma meritocrática, contribuir com as instituições que atuam e desenvolvem suas atividades.

Desde já, desejamos boa sorte!

Atenciosamente

João Carlos Bouzas Marins

Diretor do Laboratório de Performance Humana  

Universidade Federal de Viçosa



Londrina, 31 de maio de 2017

CARTA DE APOIO

A Comunidade da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia  

Ocupacional – EEFFTO

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

A Universidade Estadual de Londrina (UEL), por meio do Programa de

Pós-Graduação Associado em Educação Física (PEF) – UEM/UEL vem, por

meio desta, manifestar o apoio a chapa composta pelos professores Dr. Marco

Tulio de Mello e Dra. Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela, para os cargos de

Diretor e Vice-Diretor, respectivamente. Vale destacar que este apoio está

pautado na valiosa colaboração que estes professores têm prestado, em

particular, para as áreas de Educação Física e Fisioterapia no que diz respeito

ao eixo ensino/pesquisa/extensão. A contribuição de ambos para a formação de

recursos humanos para o ensino e pesquisa, também, vale ser ressaltada, com

inúmeros orientandos e ex-orientandos ocupando papel de destaque em

diversas instituições públicas e privadas brasileiras.

Considerando a experiência comprovada que estes profissionais

apresentam e o compromisso que têm demonstrado nas suas trajetórias

acadêmicas, temos plena convicção de que, caso sejam eleitos, proporcionarão

avanços importantes na direção do estabelecimento de parcerias acadêmico-

científicas que possam aproximar nossas instituições e integrar a comunidade

universitária (estudantes de graduação, pós-graduação técnicos, coordenadores

de área e direção).

Por fim, reafirmamos nosso apoio irrestrito a estes dois profissionais, que

conseguiram de forma meritocrática atingir um nível de excelência

inquestionável em suas carreiras profissionais, a partir de condutas éticas,

responsáveis e colaborativas.

Prof. Titular Edilson Serpeloni Cyrino  

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq

Coordenador do PEF – UEM/UEL

Departamento de Educação Física  

Centro de Educação Física e Esporte  

Universidade Estadual de Londrina



06, junho de2017

CARTA DE APOIO

A Comunidade da Escola de Educação Física. Fisioterapia e Terapia

·o cupacional- EEFFTO

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

O programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade de

Brasília vem por meio desta, manifestar o apoio à chapa Prof. Dr. Marco Tulio

de Mel/o e Profa. Dra. Luci Fuscaldi Teixeira-Salm ela, para os cargos de

Diretor e Vice-Diretor , respectivamente. Ressaltamos que nosso apoio tem

como base de sustentação e princípio os relevantes serviços já prestado ao

serviço público, em especial, na área de educação / ensino, pesquisa e

extensão universitária, demonstrado pelos referidos professores, além de toda

dedicação na formação de novos profissionais, que reconhecidamente, atuam

com destaque em suas áreas profissionais, em especial, dentro de instituições

públicas e privadas. Também, ressaltamos os currículos acadêmicos dos

professores que de forma inquestionável, são profissionais de referência em

suas áreas de formação.

Outro ponto a se destacar, é que caso sejam eleitos, tentaremos viabilizar

parcerias que possam oportunizar novos conhecimentos para os alunos de

graduação, pós-graduação e junto aos técnicos, coordenadores de área e

direção do Centro de Treinamento da UFMG.

Assim, reafirmamos nosso apoio e compromisso, com profissionais dedicados,

produtivos e que buscam de forma meritocrática, contribuir com as instituições

que atuam e desenvolvem su s atividades.
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COORDENADOR 7'b --·

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM EDUCAÇÃO  

FISICA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA - FEF  

UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UnB



São Paulo, 2 de junho de 2017

CARTA DE APOIO

A Comunidade da Escola de Educação Física, Fisioterapiae Terapia  

Ocupacional - EEFFTO

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Eu, Claudia Lucia de Moraes Forjaz, pesquisadora produtividade CNPQ

1C na área de Educação Física, por meio desta, manifesta apoio à chapa Prof.

Dr. Marco Tulio de Mel/o e Profa. Dra. Luci Fuscaldi Teixeira-Sa/mela para

os cargos de Diretor e Vice-Diretor, respectivamente. Ressalto que o apoio tem

como base os relevantes serviços prestados pelo presidente da chapa na área

de educação/ensino, extensão universitária e, principalmente, à pesquisa

nacional, na qual destaco seu empenho, competência e transparência na

administração da área de Educação Física junto ao Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Também, destaco os

currículos acadêmicos dos professores que de forma inequívoca demonstram

que são profissionais de referência em suas áreas de formação.

Assim,  reafirmo  meu  apoio  aos  profissionais  dedicados,   produtivos  e que

buscam contribuir com as instituiçõesque atuam e desenvolvem suas atividades.

Desde já, desejo boa sorte!

Atenciosamente

'1  -?/
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Claúdia Forjaz



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

(Lei 11.640, de 11 de janeiro de 2008)

Uruguaiana, 1 de Junho de 2017.

CARTA DE APOIO

À Comunidade da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional – EEFFTO da  

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Com muita satisfação, eu, Felipe Pivetta Carpes, professor da Universidade Federal do Pampa e

atual Presidente da Sociedade Brasileira de Biomecânica, venho por meio desta, manifestar meu apoio à

chapa Prof. Dr. Marco Tulio de Mello e Profa. Dra. Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela, para os cargos de

Diretor e Vice-Diretor, respectivamente. Ressalto que meu apoio tem como base de sustentação e

princípio os relevantes serviços já prestado ao serviço público, em especial, na área de educação / ensino,

pesquisa e extensão universitária, demonstrado pelos referidos professores, além de toda dedicação na

formação de novos profissionais, que reconhecidamente, atuam com destaque em suas áreas profissionais,

em especial, dentro de instituições públicas e privadas. Também, ressalto os currículos acadêmicos dos

professores que de forma inquestionável, são profissionais de referência em suas áreas de formação.

Outro ponto a se destacar, é que caso sejam eleitos, os professores buscarão incessantemente a

viabilização de parcerias que possam oportunizar novos conhecimentos para os alunos de graduação,

pós-graduação e junto aos técnicos, coordenadores de área e direção do Centro de Treinamento da

UFMG, o que permitirá também o fortalecimento da relação entre nossas instituições, que hoje já existe e

pode ser expandida.

Assim, reafirmo nosso apoio e compromisso, com profissionais dedicados, produtivos e que

buscam de forma meritocrática, contribuir com as instituições que atuam e desenvolvem suas atividades.

Desde já, desejo boa sorte!  

Atenciosamente

Felipe P Carpes, PhD

Professor, Federal University of Pampa, Applied Neuromechanics Research Group

Faculty of Health Sciences | BR 472, km 592, po box 118 | ZIP 97500-970  Laboratory 

of Neuromechanics | Uruguaiana, RS, Brazil | PHONE +55 55 3911 0225

Mobile/WhatsApp +55 55 9661 2010 |

President, Brazilian Society of Biomechanics

http://www.bsb.org.br | soc.bras.biomecanica@gmail.com

Executive Council, International Society of Biomechanics

https://isbweb.org | EDC Project Officer

NeuromechTV | a collaborative scientific channel

youtube.com/neuromechTV | Editor

http://www.bsb.org.br/
mailto:soc.bras.biomecanica@gmail.com


Limeira, 02 de junho de 2017

CARTA DE APOIO

A Comunidade da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia  

Ocupacional – EEFFTO

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Venho por meio desta, manifestar meu irrestrito apoio à chapa Prof. Dr.

Marco Tulio de Mello e Profa. Dra. Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela, para os

cargos de Diretor e Vice-Diretor, respectivamente. Em especial, no caso do

candidato à Diretor, quero aqui atestar profundo respeito, uma vez que nesses

mais de 25 anos de amizade, jamais presenciei o Dr. Marco Tulio de forma

diferente daquele comportamento altamente dinâmico, eficiente, solidário e

amigo, aspectos marcantes de seu caráter. O Prof. Marco Tulio sempre tem

uma palavra

característica

administrativa

de otimismo e visibilidade para suplantar dificuldades,

imprescindível do líder natural que é. Sua experiência é

incontestável, assim como a positividade agregada na

avaliação de suas gestões do passado e presente.

Com relação à composição da chapa, destaco que nosso apoio tem

como base de sustentação e princípio os relevantes serviços já prestados pelos

referidos professores ao serviço público, em especial, na área de educação /

ensino, pesquisa e extensão universitária. Além dessa questão técnica aqui

mencionada, os professores são possuidores de extrema dedicação na

formação de novos profissionais, que reconhecidamente, atuam com destaque

em suas áreas profissionais, em especial, dentro de instituições públicas e

privadas. Também, ressalto os currículos acadêmicos dos professores que de

forma inquestionável, são profissionais de referência em suas áreas de

formação.

Outro ponto a se destacar é que, caso sejam eleitos, tentaremos

viabilizar parcerias que possam oportunizar novos conhecimentos para os



alunos de graduação, pós-graduação e junto aos técnicos, coordenadores de  

área e direção do Centro de Treinamento da UFMG.

Não tenho nenhuma dúvida de que a Escola de Educação Física,

Fisioterapia e Terapia Ocupacional – EEFFTO estará muito bem representada

pelos candidatos dessa chapa, uma vez que, em sendo uma IES de excelência,

é merecedora ser conduzida por Diretores de Excelência, como é o caso dos

Doutores Marco Tulio de Mello e Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela.

Por fim quero aqui desejar, de antemão, muito boa sorte aos candidatos

supra citados, à frente da EEFTO.

Atenciosamente



Rua Silva Jardim, 136, – CEP 11015-020 – Santos-SP

Ministério da Educação  

Universidade Federal de São Paulo  

Campus Baixada Santista

Coordenação do Curso de Educação Física

Santos, 02 de junho de 2017.

CARTA DE APOIO

A Comunidade da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional –
EEFFTO, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG.

A coordenação do curso de Educação Física da Universidade Federal de São

Paulo – Campus Baixada Santista vem por meio desta, manifestar o apoio a chapa Prof.

Dr. Marco Tulio de Mello e Profa. Dra. Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela, para os cargos

de Diretor e Vice-Diretor, respectivamente. Ressaltamos que nosso apoio tem como base

de sustentação e princípio os relevantes serviços já prestado ao serviço público, em

especial, na área de educação / ensino, pesquisa e extensão universitária, demonstrado

pelos referidos professores, além de toda dedicação na formação de novos profissionais,

que reconhecidamente, atuam com destaque em suas áreas profissionais, em especial,

dentro de instituições públicas e privadas. Também, ressaltamos os currículos acadêmicos

dos professores que de forma inquestionável, são profissionais de referência em suas áreas

de formação.

Outro ponto a se destacar, é que caso sejam eleitos, tentaremos viabilizar

parcerias que possam oportunizar novos conhecimentos para os alunos de graduação, pós-

graduação e junto aos técnicos, coordenadores de área e direção do Centro de

Treinamento da UFMG.

Assim, reafirmamos nosso apoio e compromisso, com profissionais dedicados,

produtivos e que buscam de forma meritocrática, contribuir com as instituições que atuam e

desenvolvem suas atividades.

Desde já, desejamos boa sorte!

Atenciosamente,

Profa. Dra. Hanna Karen Moreira Antunes  

Coordenadora do Curso de Educação Física

Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista



São Paulo,, 02 de junho de 2017

CARTA DE APOIO

A Comunidade da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia  

Ocupacional – EEFFTO

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Eu, ANTONIO HERBERT LANCHA JR venho por meio desta,

manifestar o meu apoio a chapa Prof. Dr. Marco Tulio de Mello e Profa. Dra.

Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela, para os cargos de Diretor e Vice-Diretor,

respectivamente. Ressalto que meu apoio tem como base de sustentação e

princípio os relevantes serviços já prestado ao serviço público, em especial, na

área de educação / ensino, pesquisa e extensão universitária, demonstrado

pelos referidos professores, além de toda dedicação na formação de novos

profissionais, que reconhecidamente, atuam com destaque em suas áreas

profissionais, em especial, dentro de instituições públicas e privadas. Também,

ressalto os currículos acadêmicos dos professores que de forma

inquestionável, são profissionais de referência em suas áreas de formação.

Outro ponto a se destacar, é que caso sejam eleitos, tentaremos viabilizar

parcerias que possam oportunizar novos conhecimentos para os alunos de

graduação, pós-graduação e junto aos técnicos, coordenadores de área e

direção do Centro de Treinamento da UFMG.

Assim, reafirmo nosso apoio e compromisso, com profissionais dedicados,

produtivos e que buscam de forma meritocrática, contribuir com as instituições

que atuam e desenvolvem suas atividades.

Desde já, desejo boa sorte!

Atenciosamente

PROF DR ANTONIO HERBERT LANCHAJR

PROFESSOR TITULAR

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTEUSP



Av. Professor Mello Moraes, 65

CEP 05508-900 | São Paulo - SP | Brasil  
55 11 3091-3077 | www.eefe.usp.br

São Paulo, 2 de junho de 2017

CARTA DE APOIO

À Comunidade da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional –
EEFFTO
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Eu, Patricia Chakur Brum, professora associada da Escola de Educação

Física e Esporte da Universidade de São Paulo venho por meio desta, manifestar o

apoio a chapa Prof. Dr. Marco Tulio de Mello e Profa. Dra. Luci Fuscaldi

Teixeira-Salmela, para os cargos de Diretor e Vice-Diretor, respectivamente.

Ressaltamos que nosso apoio tem como base de sustentação e princípio os

relevantes serviços já prestado ao serviço público, em especial, na área de educação

/ ensino, pesquisa e extensão universitária, demonstrado pelos referidos professores,

além de toda dedicação na formação de novos profissionais, que reconhecidamente,

atuam com destaque em suas áreas profissionais, em especial, dentro de instituições

públicas e privadas. Também, ressaltamos os currículos acadêmicos dos professores

que de forma inquestionável, são profissionais de referência em suas áreas de

formação.

Outro ponto a se destacar, é que caso sejam eleitos, tentaremos viabilizar parcerias

que possam oportunizar novos conhecimentos para os alunos de graduação, pós-

graduação e junto aos técnicos, coordenadores de área e direção do Centro de

Treinamento da UFMG.

Assim, reafirmo meu apoio e compromisso, com profissionais dedicados, produtivos  

e  que  buscam de forma meritocrática,  contribuir com  as  instituições  que  atuam e

desenvolvem suas atividades.  

Desde já, desejamos boa sorte!

Atenciosamente,

Patricia Chakur Brum
Profa. Associada da Escola de Educação Física e Esporte da USP

http://www.eefe.usp.br/
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