
 

 

 

 

ATA Nº 465
a
 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 

FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA 

EM 04 DE MAIO DE 2015. 

Aos quatro dias do mês de maio 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, José Alfredo 5 

Oliveira Debortoli, Mauro Heleno Chagas, Aline Alvim Scianni, Kátia Lúcia Moreira Lemos, Juliana 6 

de Melo Ocarino, Leszek Antoni Szmuchrowski, Pablo Juan Greco e Franco Noce. Os Servidores 7 

Técnico-Administrativos em Educação: Juliana Pieve de Souza e Dedison Justino Neto. 8 

Representação Discente: Vitor Lucas de Faria Pessoa e Marcos Dittmar Buba. Ausência 9 

Justificada: Janine Gomes Cassiano. Verificando a existência de quórum o senhor presidente deu por 10 

aberto os trabalhos para atender a seguinte pauta: 1. Presença do pró-reitor de pós-graduação, 11 

professor Rodrigo Antônio de Paiva Duarte, para discussão sobre a política de pós-graduação 12 

da Universidade Federal de Minas Gerais; 2. Ata 464; 3. Referendum - Afastamentos – 13 

Aprovados Ad-referendum; 4. Referendum – Projetos de Extensão “II Jornada Acadêmica de 14 

Fisioterapia” e “Treinamento em software e desenvolvimento de segurança em aplicações WEB” 15 

– Parecerista: professor Franco Noce; 5. Aprovação dos Projetos de Extensão “Sistematizando a 16 

regulação dos serviços de reabilitação neurológia da Rede SUS-BH: definição de critérios e 17 

estratégias” – Parecerista: professora Danielle Aparecida Gomes Pereira e “Fisio-Ação” – 18 

Parecerista: professora Ana Paula Bensemann Gontijo; 6. Homologação – Progressão Funcional 19 

Docente; 7. Aprovação da Alteração de Regime de Trabalho do docente Bruno Souza Bechara 20 

Maxta – Parecerista: profa. Fátima Rodrigues de Paula; 8. Aprovação da proposta de trabalho 21 

da servidora Rosângela Gomes Pinali, candidata à função de Superintendente Administrativo 22 

da Unidade; 9. Eleição para diretor do Centro de Treinamento Esportivo - CTE; 10. Indicação 23 

de um representante titular e um suplente da Congregação para recomposição do Conselho 24 

Diretor do Centro Esportivo Universitário - CEU; 11. Indicação de docentes para a Comissão 25 

Avaliadora dos pedidos de promoção docente; 12. Discussão sobre o uso das salas de aula da 26 

Unidade; 13. Informes e Outros assuntos: 13.1 - Inauguração do quadro do professor Emerson 27 

Silami Garcia, ex-diretor da Unidade. O senhor presidente iniciou a reunião pelo item dois da pauta 28 

até a chegada do pró-reitor. 2. Ata 464; Ata aprovada com 02 (duas) abstenções. 3. Referendum - 29 

Afastamentos – Aprovados Ad-referendum; Os afastamentos do país foram votados e referendados 30 

por unanimidade. 4. Referendum – Projetos de Extensão “II Jornada Acadêmica de Fisioterapia” 31 

e “Treinamento em software e desenvolvimento de segurança em aplicações WEB” – 32 

Parecerista: professor Franco Noce; O relator realizou a leitura dos seus pareceres favoráveis à 33 

aprovação dos projetos de extensão. Postos em votação, os pareceres foram referendados com 01 34 

(uma) abstenção cada. 1. Presença do pró-reitor de pós-graduação, professor Rodrigo Antônio de 35 

Paiva Duarte, para discussão sobre a política de pós-graduação da Universidade Federal de 36 

Minas Gerais; Professor Sérgio agradeceu ao pró-reitor de pós-graduação pela presença e informou 37 

que a direção está realizando uma série de convites para as pró-reitorias exporem suas ações e ideias 38 

nas reuniões da Congregação desta Unidade. O pró-reitor agradeceu pelo convite e, por meio de 39 

projetor multimídia, realizou uma apresentação sobre a excelência na pós-graduação da Universidade 40 

Federal de Minas Gerais. Professor Rodrigo apresentou o número de alunos matriculados na pós-41 

graduação, sendo que 8.408 (oito mil quatrocentos e oito) são doutorandos e mestrandos, e 5.605 42 

(cinco mil seiscentos e cinco) são alunos da especialização. O pró-reitor falou sobre as fontes de 43 

recursos financeiros: CAPES – Demanda social (Proap) e Proex, CNPq e Fapemig. Ele mostrou como 44 

está a distribuição dos cursos da Universidade por conceitos, esclarecendo que de 2007 a 2013 houve 45 

um significativo aumento percentual de programas de conceitos 6 e 7, enquanto, no mesmo período, 46 

houve uma diminuição percentual de programas de conceitos 5, 4 e 3. Professor Rodrigo disse que a 47 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação constrói um conceito de excelência, pautando-se: no compromisso 48 

com a proposta dos programas, na sólida formação científica dos discentes, na gestão acadêmica e 49 

administrativa, na interlocução com a sociedade e com os demais eixos acadêmicos (ensino de 50 

graduação, pesquisa e extensão), na internacionalização dos programas, na adequação da(s) área(s) de 51 
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concentração e consolidação das linhas de pesquisa, na produção acadêmica e intelectual docente. 52 

Após apresentação e esclarecimentos do pró-reitor, os membros da Congregação puderam fazer seus 53 

questionamentos e observações, tendo, após cada um deles, os posicionamentos do professor Rodrigo. 54 

Professor Sérgio expôs que esta Unidade tem um programa de conceito 6 e mais dois de conceito 5, 55 

podendo ser vista como uma Escola de excelência, estando acima da média da própria Universidade. 56 

O senhor presidente agradeceu ao pró-reitor por todas as informações. Tendo se colocado a disposição 57 

sempre que necessário, o professor Rodrigo retirou-se da sala de reuniões. Professora Kátia 58 

manifestou que a presença de convidados como os pró-reitores para apresentações é de fundamental 59 

importância, mas que a mesma se preocupa com o cumprimento da pauta, uma vez que os convidados 60 

estão gastando o dobro do tempo acordado, que seria de uma hora. Professor Herbert comprometeu-61 

se a reforçar a informação sobre o tempo para apresentação e discussão para os próximos 62 

convidados. 5. Aprovação dos Projetos de Extensão “Sistematizando a regulação dos serviços de 63 

reabilitação neurológia da Rede SUS-BH: definição de critérios e estratégias” – Parecerista: 64 

professora Danielle Aparecida Gomes Pereira e “Fisio-Ação” – Parecerista: professora Ana 65 

Paula Bensemann Gontijo; Professor Herbert leu os pareceres favoráveis à aprovação dos projetos 66 

de extensão. Em votação, ambos os pareceres foram aprovados por unanimidade. 6. Homologação – 67 

Progressão Funcional Docente; Foram apresentados, com parecer aprovado pelas respectivas 68 

Câmaras Departamentais, os processos para progressão funcional dos seguintes docentes: 69 

Departamento de Educação Física – Cleber Augusto Gonçalves Dias e Luciano Pereira da Silva; 70 

Departamento de Esportes – Márcio Mário Vieira; Departamento de Fisioterapia – Anderson Aurélio 71 

da Silva. Os processos citados foram votados em bloco e homologados por unanimidade. 7. 72 

Aprovação da Alteração de Regime de Trabalho do docente Bruno Souza Bechara Maxta – 73 

Parecerista: profa. Fátima Rodrigues de Paula; A relatora leu seu parecer favorável à aprovação da 74 

alteração de regime de trabalho do docente de 40 (quarenta) horas para Dedicação Exclusiva (DE). 75 

Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 8. Aprovação da proposta de trabalho da 76 

servidora Rosângela Gomes Pinali, candidata à função de superintendente administrativo da 77 

Unidade; Professor Herbert questionou se algum membro da Congregação teria alguma questão a 78 

analisar em relação à proposta de trabalho da servidora Rosângela enviada com antecedência por e-79 

mail. Não havendo nenhuma manifestação, a proposta de trabalho foi posta em votação e aprovada por 80 

unanimidade. A função de superintendente administrativo terá mandato de 02 (dois) anos, permitida a 81 

recondução, com início previsto para junho de 2015. Professor Fernando retirou-se da sala de 82 

reuniões. 9. Eleição para diretor do Centro de Treinamento Esportivo - CTE; Professor Herbert 83 

informou que o edital para compor a lista tríplice para o cargo de diretor do Centro de Treinamento 84 

Esportivo, primeiramente, foi aberto no dia 02 de março deste ano, mas como não houve inscrição, foi 85 

reaberto no dia 22 de abril, prorrogando as inscrições até 30 de abril. Professor Pablo disse que não 86 

iria se candidatar, mas como não houve inscrição e por gostar de desafios, candidatou-se no último 87 

dia. Por isso, ele falou que ainda está se inteirando das questões essenciais a serem resolvidas no CTE, 88 

citando algumas delas, e que por meio de um plano de trabalho irá contribuir com o máximo que 89 

puder. Mas já identificou que o CTE, por ser um órgão complementar, precisa ter assento na 90 

Congregação da Unidade, o que ainda não tem. Professora Juliana sinalizou que ao ler a proposta de 91 

trabalho do professor Pablo sentiu falta da inclusão de uma equipe multidisciplinar para trabalhar no 92 

CTE, assim como não há menção da estruturação do espaço, solicitando a inserção destas duas 93 

questões pelo novo diretor do CTE. A eleição ocorreu por escrutínio secreto, exercido pessoalmente, 94 

tendo cada eleitor direito a apenas um voto. Em votação, o único candidato, professor Pablo, foi eleito 95 

com 16 (dezesseis) votos favoráveis e 01 (um) voto em branco. Para compor a lista tríplice foram 96 

indicados os professores Leszek Antoni Szmuchrowski e Kátia Lúcia Moreira Lemos. 10. Indicação 97 

de um representante titular e um suplente da Congregação para recomposição do Conselho 98 

Diretor do Centro Esportivo Universitário - CEU; Para recompor o Conselho Diretor do Centro 99 

Esportivo Universitário foram indicados os docentes Herbert Ugrinowitsch, como representante 100 

titular, e Franco Noce, como representante suplente da Congregação da Escola de Educação Física, 101 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Professora Aline retirou-se da sala de reuniões. 11. Indicação de 102 
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docentes para a Comissão Avaliadora dos pedidos de promoção docente; Professor Herbert 103 

apresentou os nomes de professores indicados pelo Departamento de Fisioterapia para composição da 104 

Comissão Avaliadora dos pedidos de promoção para a Classe E, Professor Titular, dos docentes deste 105 

departamento. Foram indicados os seguintes nomes, nesta ordem de classificação: Titulares Externos 106 

– Tania de Fátima Salvini (Universidade Federal de São Carlos), Armele de Fátima Dornelas de 107 

Andrade (Universidade Federal de Pernambuco), Selma Lancman (Universidade de São Paulo); 108 

Titular Interno – Marcella Guimarães Assis (Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 109 

Ocupacional); Suplente Externo – Aparecida Maria Catai, Alberto Galvão de Moura Filho, Nivaldo 110 

Antônio Parizotto; Suplente Interno – Paulo Sérgio Lacerda Beirão (Instituto de Ciências Biológicas). 111 

A Comissão Avaliadora deve ser composta por 04 (quatro) membros titulares e 02 (dois) suplentes, 112 

todos professores titulares quem tenham o título de doutor ou livre-docente, da área de conhecimento 113 

do candidato ou de área afim, como o mínimo de 03 (três) membros titulares e 01 (um) suplente 114 

externos à UFMG. Os professores Sérgio e Herbert alertaram para o fato de professor com pedido de 115 

promoção já ter uma publicação com uma docente indicada para membro titular da Comissão 116 

Avaliadora. Eles lembraram que em concursos públicos para docentes não é permitido ter membro na 117 

Comissão que já tenha produzido um trabalho com algum candidato, e que embora a nova Resolução 118 

Complementar Nº 04/2014, que dispõe sobre as promoções, não contemple esta questão, é uma 119 

situação que deve ser evitada para impedir possíveis recursos e outros problemas. Os professores 120 

Kátia e José Alfredo disseram ter a mesma preocupação que foi relatada pelos professores Sérgio e 121 

Herbert. Os professores Gustavo e Fernando disseram ser favoráveis à manifestação do departamento, 122 

porque consideram que a questão apontada e outras já foram analisadas pelo mesmo, sendo que a 123 

indicação final do departamento deve ser respeitada. Após discussão, votou-se duas propostas: 1) 124 

aprovar os nomes indicados pelo Departamento de Fisioterapia, 2) aprovar a substituição dos nomes 125 

de professores indicados que tenham envolvimento com algum docente com pedido de promoção. A 126 

primeira proposta foi aprovada com 07 (sete) votos favoráveis, a segunda proposta obteve 05 (cinco) 127 

votos favoráveis e ambas as propostas tiveram 04 (quatro) abstenções. 12. Discussão sobre o uso das 128 

salas de aula da Unidade; Professor Sérgio disse que na próxima reunião da Congregação o 129 

professor Herbert irá apresentar um estudo preliminar sobre o uso das salas de aula da Unidade, 130 

adiantando que há salas ociosas em 40% se forem considerados horários de ocupação e em 50% se 131 

forem considerados turnos. O objetivo deste estudo é identificar as salas ociosas que podem ser 132 

utilizadas para outros fins, como gabinetes para professores. 13. Informes e Outros assuntos: 13.1 - 133 

Inauguração do quadro do professor Emerson Silami Garcia, ex-diretor da Unidade. Professor 134 

Herbert informou que o descerramento do quadro do ex-diretor da Unidade, professor Emerson Silami 135 

Garcia, será no dia 14 de maio de 2015, às 11 horas, na sala da Congregação, convidando todos os 136 

membros a comparecer. Professora Kátia pediu para registrar em ata seu agradecimento ao diretor 137 

do Centro Esportivo Universitário, professor Rodolfo Novellino Benda, responsável por financiar sua 138 

viagem à França para participar de um campeonato. Depois de encerrada a sessão, da qual para 139 

constar lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por mim, Cleide Alana Cândida 140 

Freitas de Miranda, secretária desta Unidade, e por todos que a aprovaram. Belo Horizonte, 04 de 141 

maio de 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 142 

SÉRGIO TEIXEIRA DA FONSECA ___________________________________________________ 143 

HERBERT UGRINOWITSCH ________________________________________________________ 144 

GUSTAVO PEREIRA CÔRTES _______________________________________________________ 145 

FERNANDO VÍTOR LIMA __________________________________________________________ 146 

FÁTIMA RODRIGUES DE PAULA ___________________________________________________ 147 

http://somos.ufmg.br/unidades_academicas/view/18
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CRISTIANE MIRYAM DRUMOND DE BRITO _________________________________________ 148 

CLEBER AUGUSTO GONÇALVES DIAS ______________________________________________ 149 

MAURO HELENO CHAGAS _________________________________________________________ 150 

ALINE ALVIM SCIANNI ____________________________________________________________ 151 

KÁTIA LÚCIA MOREIRA LEMOS ___________________________________________________ 152 

JULIANA DE MELO OCARINO ______________________________________________________ 153 

JANINE GOMES CASSIANO_________________________________________________________ 154 

LESZEK ANTONI SZMUCHROWSKI _________________________________________________ 155 

PABLO JUAN GRECO ______________________________________________________________ 156 

FRANCO NOCE ___________________________________________________________________ 157 

CARLOS ALBERTO SOARES DE ANDRADE __________________________________________ 158 

DEDISON JUSTINO NETO __________________________________________________________ 159 

VITOR LUCAS DE FARIA PESSOA __________________________________________________ 160 

MARCOS DITTMAR BUBA _________________________________________________________ 161 


