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Aos seis dias do mês de abril de 2015, reuniram-se na Sala da Congregação da Escola de Educação 1 

Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais, situada à 2 

Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627, às 14 horas, sob a Presidência do Senhor Diretor, professor 3 

Sérgio Teixeira da Fonseca, os seguintes professores: Herbert Ugrinowitsch, Gustavo Pereira Côrtes, 4 

Fernando Vítor Lima, Fátima Rodrigues de Paula, Cristiane Miryam Drumond de Brito, Cleber 5 

Augusto Gonçalves Dias, Mauro Heleno Chagas, Aline Alvim Scianni, Kátia Lúcia Moreira Lemos, 6 

Juliana de Melo Ocarino, Janine Gomes Cassiano, Leszek Antoni Szmuchrowski, Pablo Juan Greco e 7 

Franco Noce. Os Servidores Técnico-Administrativos em Educação: Juliana Pieve de Souza e 8 

Dedison Justino Neto. Representação Discente: Vitor Lucas de Faria Pessoa. Ausência Justificada: 9 

não houve. Verificando a existência de quórum o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos para 10 

atender a seguinte pauta: 1. Presença do pró-reitor de graduação para discussão sobre a 11 

graduação na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); 2. Ata 462; 3. Referendum - 12 

Afastamentos – Aprovados Ad-referendum; 4. Homologação – Progressão Funcional Docente; 5. 13 

Encargos Didáticos do Departamento de Educação Física para o 1º semestre de 2015 – 14 

Parecerista: professor Fernando Vítor Lima; 6. Indicação de três representantes para o Comitê 15 

Assessor de Extensão; 7. Indicação de três docentes para o Comitê Assessor de Ciências da 16 

Saúde; 8. Projeto de Extensão V Congresso Internacional dos Jogos Esportivos - Parecerista: 17 

professor Franco Noce; 9. Indicação de nomes de professores para constituição da Comissão 18 

Avaliadora para os pedidos de promoção docente; 10. Gerenciamento dos Espaços da Unidade. 19 

1. Presença do pró-reitor de graduação para discussão sobre a graduação na Universidade 20 

Federal de Minas Gerais (UFMG); Professor Sérgio apresentou o professor Ricardo Hiroshi 21 

Caldeira Takahashi, pró-reitor de graduação, e agradeceu por sua presença e disponibilidade em falar 22 

da gestão e dos planejamentos da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd). Professor Herbert também 23 

agradeceu ao professor Ricardo por ter aceitado prontamente seu convite para, nesta reunião, discutir e 24 

esclarecer dúvidas a respeito da graduação nesta Universidade. Professor Ricardo agradeceu pelo 25 

convite realizado por esta Unidade e abriu a discussão comentando sobre as prioridades estabelecidas 26 

pela Prograd para a gestão atual (2014-2018). Dentre elas: o que está previsto na Resolução Nº 27 

18/2014, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que regulamenta a criação dos grupos de 28 

disciplinas de formação avançada nos currículos dos cursos de graduação, considerando decisão 29 

tomada pela Câmara de Graduação e pela Câmara de Pós-Graduação, tendo em vista o propósito de 30 

estabelecer maior integração entre os níveis de ensino de graduação e de pós-graduação, o propósito 31 

de permitir aos alunos a opção por receberem formação em maior grau de aprofundamento durante a 32 

graduação, e o propósito de incentivar os alunos egressos dos cursos de graduação a prosseguirem sua 33 

formação em nível de pós-graduação. Professor Ricardo explicou que o grupo de disciplinas de 34 

formação avançada é como um conjunto constituído por uma ou mais disciplinas integrantes do elenco 35 

de disciplinas de um curso de mestrado ou de doutorado da UFMG, que receba matrículas de alunos 36 

de graduação, permitindo-lhes integralizar créditos na carga horária optativa de currículos de 37 

graduação. O pró-reitor esclareceu ainda que caso um aluno que tenha cursado na graduação 38 

disciplinas integrantes de um ou mais grupos de disciplinas de formação avançada venha a ingressar 39 

em curso de pós-graduação da UFMG, tais disciplinas poderão ser aproveitadas para integralizar 40 

créditos na pós-graduação. Outra prioridade definida pela Prograd e destacada pelo professor Ricardo 41 

refere-se aos pedidos de auxílio financeiro para programa que apoia a estruturação dos laboratórios 42 

que atendem cursos de graduação da UFMG. Entre os itens financiáveis estão a aquisição de 43 

mobiliário e de equipamentos para laboratório, custos de preparação de espaços físicos e de instalação 44 

e manutenção de equipamentos. Despesas de construção ou ampliação de edificações não serão 45 

contempladas. O pró-reitor disse que apesar da restrição orçamentária vivenciada no momento, os 46 

projetos devem continuar sendo elaborados e submetidos na Prograd, a qual irá buscar meios para 47 

atendê-los. Após as considerações iniciais do professor Ricardo, os membros da Congregação fizeram 48 

suas observações e questionamentos. Professora Juliana, primeiramente agradeceu o pró-reitor pelas 49 

três vagas de professor substituto concedidas aos estágios clínicos obrigatórios do curso de 50 

fisioterapia, alegando que o curso não poderia oferecer tais estágios se não fossem por estas vagas, 51 
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porque os alunos ficariam sem a supervisão de docentes. A professora informou que o Núcleo 52 

Docente Estruturante (NDE) do curso de fisioterapia está em processo de negociação com a área de 53 

reabilitação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para reestruturação do estágio do décimo 54 

período. Professora Juliana solicitou a intervenção da Prograd caso apareçam entraves nesta 55 

negociação. O pró-reitor manifestou-se favorável a intervir na negociação caso seja necessário. 56 

Professor Herbert questionou ao professor Ricardo se esta Universidade tem interesse no curso 57 

noturno de graduação em educação física. O pró-reitor declarou que a Universidade tem grande 58 

interesse em ter este curso noturno. Professor Herbert sinalizou que esta declaração de interesse não 59 

condiz com a manifestação da Pró-Reitoria de Administração (PRA) e da Pró-Reitoria de Recursos 60 

Humanos (PRORH), que pedem para que a Unidade repense sobre manter este curso noturno quando 61 

a direção da Escola apresenta a estas pró-reitorias os problemas enfrentados pelo curso em questão, 62 

tanto na parte estrutural quanto no quadro de pessoal. Professor Herbert citou alguns exemplos: falta 63 

de iluminação na quadra, de um controle de acesso aos espaços da Unidade por meio de catracas, falta 64 

de segurança, de porteiros, de funcionários para que a secretaria do departamento do curso funcione à 65 

noite, dentre outros. O estudante Vitor também falou sobre sua preocupação com o curso noturno, 66 

dizendo que o movimento estudantil teve que lutar para ampliar o horário de funcionamento tanto da 67 

cantina quanto da copiadora. Professor Ricardo disse que a situação do curso noturno de graduação 68 

em Educação Física é preocupante, alegando que, embora não tenha faltado dinheiro para obras na 69 

Universidade nos últimos anos, o processo possui diversos gargalos que atrasam a realização destas 70 

obras, como uma equipe de projetos muito reduzida e a determinação de se fazer um pré-projeto antes 71 

do projeto que de fato será executado. Após ampla discussão sobre outros assuntos referentes à 72 

graduação nesta Universidade, o professor Herbert agradeceu mais uma vez pela presença do pró-73 

reitor de graduação, professor Ricardo Takahashi, o qual, agradecendo novamente pelo convite, 74 

retirou-se da sala de reuniões. Professor Leszek também se retirou da sala de reuniões por ter quer 75 

participar de uma banca avaliadora de um concurso para docente da Unidade. 2. Ata 462; Ata 76 

aprovada com 01 (uma) abstenção. 3. Referendum - Afastamentos – Aprovados Ad-referendum; O 77 

afastamento do país foi votado e referendado por unanimidade. 4. Homologação – Progressão 78 

Funcional Docente; Foram apresentados, com parecer aprovado pelas respectivas Câmaras 79 

Departamentais, os processos para progressão funcional dos seguintes docentes: Departamento de 80 

Fisioterapia – Marcos Antônio de Resende, Leani Souza Máximo Pereira, Thales Rezende de Souza e 81 

Lygia Paccini Lustosa; Departamento de Esportes – Marco Túlio de Mello, Fernando Vitor Lima, 82 

Reginaldo Gonçalves e André Gustavo Pereira de Andrade; Departamento de Educação Física – 83 

Christianne Luce Gomes. Os processos citados foram votados em bloco e homologados por 84 

unanimidade. 5. Encargos Didáticos do Departamento de Educação Física para o 1º semestre de 85 

2015 – Parecerista: professor Fernando Vítor Lima; O relator leu seu parecer favorável à 86 

aprovação dos encargos didáticos, o qual, em votação, foi aprovado por unanimidade. 6. Indicação de 87 

três representantes para o Comitê Assessor de Extensão; Professor Herbert informou que a Pró-88 

Reitoria de Extensão encaminhou um ofício circular para a direção da Escola solicitando a indicação 89 

de três representantes da Unidade, preferencialmente envolvidos com ações de extensão, para 90 

participarem como membros dos Comitês Assessores de Extensão. O professor Gustavo Pereira 91 

Côrtes, do Departamento de Educação Física, prontificou-se para ser indicado. Para compor a lista 92 

tríplice, determinou-se que os departamentos de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional enviassem para 93 

o e-mail da direção, até às 12 horas do dia oito de abril de 2015, um nome de docente por 94 

departamento para ser indicado. 7. Indicação de três docentes para o Comitê Assessor de Ciências 95 

da Saúde; Professor Sérgio comunicou que a Pró-Reitoria de Pesquisa enviou um ofício para a 96 

direção da Escola solicitando que fosse apresentada lista tríplice contendo nomes de docentes da 97 

Unidade, para que dentre eles seja escolhido o substituto para recomposição do Comitê Assessor de 98 

Ciências da Saúde, tendo em vista o encerramento, em abril, do mandato do professor Herbert 99 

Ugrinowitsch como membro deste Comitê. Os docentes indicados devem ser portadores do Título de 100 

Doutor e ter importante experiência acadêmica, principalmente no que concerne à produção científica 101 

e orientação discente, ou seja, devem estar ligados à pesquisa e à pós-graduação. Professor Herbert 102 
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manifestou interesse em ser reconduzido, sendo assim, para compor a lista tríplice, determinou-se que 103 

os departamentos de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional enviassem para o e-mail da direção, até às 104 

12 horas do dia oito de abril de 2015, um nome de docente por departamento para ser indicado. 8. 105 

Projeto de Extensão V Congresso Internacional dos Jogos Esportivos - Parecerista: professor 106 

Franco Noce; O relator leu seu parecer favorável à aprovação do projeto de extensão. Posto em 107 

votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 9. Indicação de nomes de professores para 108 

constituição da Comissão Avaliadora para os pedidos de promoção docente; Professor Sérgio 109 

prorrogou para os departamentos, para a próxima reunião da Congregação, a apresentação de nomes 110 

de docentes das classes dos professores associados ou titulares para constituição das Comissões 111 

Avaliadoras para promoção para as Classes B (professor assistente) e C (professor adjunto), e D 112 

(professor associado); e de nomes de docentes da classe dos professores titulares para constituição das 113 

Comissões Avaliadoras para promoção para a Classe E (professor titular). Cada departamento deverá 114 

indicar 08 (oito) nomes de professores externos à Universidade Federal de Minas Gerais da classe dos 115 

professores titulares e 04 (quatro) nomes de professores internos das classes dos professores 116 

associados ou titulares. Professor Sérgio manteve a proposta de se criar Comissões Avaliadoras com 117 

caráter mais duradouro, exceto para classe E, para atuação em um período de três ou quatro anos. E 118 

que cada departamento agrupe o máximo de docentes possíveis dentro de uma mesma área para serem 119 

avaliados por uma mesma Banca. Os departamentos também deverão informar a área estabelecida na 120 

próxima reunião da Congregação. 10. Gerenciamento dos Espaços da Unidade; Professor Sérgio 121 

disse que o servidor técnico-administrativo Geraldo Vítor é o responsável por organizar os 122 

agendamentos dos espaços da Unidade. Professor Sérgio sugeriu que, ao invés de todos os docentes 123 

fazerem suas solicitações de reservas de espaços ao Geraldo, sejam definidas pessoas específicas para 124 

estabelecer esta comunicação com tal servidor. Professor Cleber demonstrou-se desfavorável a esta 125 

sugestão, por burocratizar o processo. Professor Franco esclareceu que percebeu que os espaços 126 

devem ser melhor gerenciados após a necessidade de reservar espaços para os eventos da extensão, 127 

tendo enfrentado problemas como triplo agendamento do auditório e sala agendada não poder ser 128 

utilizada por estar sendo pintada. Na opinião deste professor, o problema não está em quem demanda 129 

a reserva, mas sim em quem gerencia estes espaços. Professor Herbert solicitou para que os 130 

departamentos apresentem na próxima reunião da Congregação quais os espaços que podem ser 131 

agendados e os critérios para este agendamento. Depois de encerrada a sessão, da qual para constar 132 

lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por mim, Cleide Alana Cândida Freitas 133 

de Miranda, secretária desta Unidade, e por todos que a aprovaram. Belo Horizonte, 15 de abril de 134 

2015. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 135 

SÉRGIO TEIXEIRA DA FONSECA ___________________________________________________ 136 

HERBERT UGRINOWITSCH ________________________________________________________ 137 

GUSTAVO PEREIRA CÔRTES _______________________________________________________ 138 

FERNANDO VÍTOR LIMA __________________________________________________________ 139 

FÁTIMA RODRIGUES DE PAULA ___________________________________________________ 140 

CRISTIANE MIRYAM DRUMOND DE BRITO _________________________________________ 141 

CLEBER AUGUSTO GONÇALVES DIAS ______________________________________________ 142 

MAURO HELENO CHAGAS _________________________________________________________ 143 

ALINE ALVIM SCIANNI ____________________________________________________________ 144 
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KÁTIA LÚCIA MOREIRA LEMOS ___________________________________________________ 145 

JULIANA DE MELO OCARINO ______________________________________________________ 146 

JANINE GOMES CASSIANO_________________________________________________________ 147 

LESZEK ANTONI SZMUCHROWSKI _________________________________________________ 148 

PABLO JUAN GRECO ______________________________________________________________ 149 

FRANCO NOCE ___________________________________________________________________ 150 

CARLOS ALBERTO SOARES DE ANDRADE __________________________________________ 151 

DEDISON JUSTINO NETO __________________________________________________________ 152 

FABIO EUSTÁQUIO PERDIGÃO DE OLIVEIRA ________________________________________ 153 

MARCOS DITTMAR BUBA _________________________________________________________ 154 


