
 

 

 

 

ATA Nº 467
a
 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 

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

EM 06 DE JULHO DE 2015. 

Aos seis dias do mês de julho 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 

Fátima Rodrigues de Paula, Cristiane Miryam Drumond de Brito, José Alfredo Oliveira Debortoli, 5 

Mauro Heleno Chagas, Aline Alvim Scianni, Kátia Lúcia Moreira Lemos, Daniela Virgínia Vaz, 6 

Bruno Souza Bechara Maxta, Leszek Antoni Szmuchrowski, Pablo Juan Greco, Franco Noce. O 7 

Servidor Técnico-Administrativo em Educação: Dedison Justino Neto. Representação Discente: 8 

Vitor Lucas de Faria Pessoa e Marcos Dittmar Buba. Ausência Justificada: Janine Gomes Cassiano. 9 

Verificando a existência de quórum o senhor presidente deu por aberto os trabalhos para atender a 10 

seguinte pauta: 1. Ata 466; 2. Referendum – Afastamentos – Aprovados Ad-referendum; 3. 11 

Referendum – Substituição de membro na Comissão Avaliadora dos pedidos de promoção à 12 

Classe de Professor Associado; 4. Homologação do resultado final da avaliação da Comissão 13 

Avaliadora do pedido de promoção à Classe de Professor Titular do docente do Departamento 14 

de Esportes; 5. Homologação do resultado final da avaliação da Comissão Avaliadora dos 15 

pedidos de promoção à Classe de Professor Titular dos docentes do Departamento de 16 

Fisioterapia; 6. Homologação do resultado final da avaliação da Comissão Avaliadora dos 17 

pedidos de promoção à Classe de Professor Associado; 7. Aprovação do Projeto de Extensão “II 18 

OlimpHércules” – Parecerista: professor Guilherme Menezes Lage; 8. Aprovação do Convênio 19 

de intercâmbio discente (graduação e pós-graduação) e de docentes/pesquisadores entre a 20 

UFMG e a Université Paris-Sud; 9. Relatório Final da Avaliação do Estágio Probatório de 21 

Professor Titular da docente Marcella Guimarães Assis – parecerista: Juliana de Melo Ocarino; 22 

10. Aprovação do perfil de referência da carreira docente; INCLUSÃO DE ITEM: 11. 23 

Solicitação para utilizar os espaços externos da Unidade para realização do acampamento de 24 

duas turmas da 11ª edição da Colônia de Férias no Campus; 12. Informes e Outros assuntos. 1. 25 

Ata 466; Ata aprovada com 01 (uma) abstenção. 2. Referendum – Afastamento – Aprovado Ad-26 

referendum; O afastamento do país foi votado e referendado com 01 (uma) abstenção. 3. Referendum 27 

– Substituição de membro na Comissão Avaliadora dos pedidos de promoção à Classe de 28 

Professor Associado; Professor Sérgio explicou que o único docente aprovado pela Congregação 29 

como membro externo à Unidade para compor a Comissão Avaliadora dos pedidos de promoção à 30 

Classe de Professor Associado dos docentes desta Unidade, professor Cássio Eduardo Viana Hissa, do 31 

Instituto de Geociências desta Universidade, comunicou um dia antes da avaliação que não poderia 32 

comparecer. Diante disso, o professor Herbert acionou seus contatos e teve o aceite do vice-diretor da 33 

Faculdade de Odontologia desta Universidade, professor Antônio Paulino Ribeiro Sobrinho. Em 34 

votação, a Comissão, com a alteração citada, foi referendada por unanimidade. 4. Homologação do 35 

resultado final da avaliação da Comissão Avaliadora do pedido de promoção à Classe de 36 

Professor Titular do docente do Departamento de Esportes; Professor Sérgio leu o parecer final da 37 

Comissão Examinadora, no qual consta a aprovação do candidato Hans-Joachim Karl Menzel para 38 

assumir a vaga de Professor Titular do Departamento de Esportes. Posto em votação, o resultado final 39 

foi homologado por unanimidade. 5. Homologação do resultado final da avaliação da Comissão 40 

Avaliadora dos pedidos de promoção à Classe de Professor Titular dos docentes do 41 

Departamento de Fisioterapia; Professor Sérgio realizou a leitura da fundamentação do parecer final 42 

conclusivo, na qual consta a aprovação das docentes Fátima Rodrigues de Paula, Raquel Rodrigues 43 

Britto, Rosana Ferreira Sampaio e Verônica Franco Parreira. Em votação, o resultado final foi 44 

homologado por unanimidade. Professor Sérgio ainda leu as considerações finais, onde consta o 45 

seguinte texto: “Os membros externos da banca, a partir de experiências anteriores em concursos 46 

similares, em outras Instituições de Ensino Superior, sugerem que seja adotada uma pré-análise 47 

qualitativa e quantitativa do desempenho acadêmico, indicando que os candidatos atendem aos 48 

critérios mínimos institucionais para a promoção para a classe E”. Em discussão, definiu-se por 49 

manter os critérios de promoção já estabelecidos pela Congregação. 6. Homologação do resultado 50 

final da avaliação da Comissão Avaliadora dos pedidos de promoção à Classe de Professor 51 
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Associado; Professor Sérgio realizou a leitura do parecer final da Comissão Examinadora, no qual 52 

consta a aprovação dos docentes Adriana Maria Valladão Novais Van Peten, do Departamento de 53 

Terapia Ocupacional; Kátia Lúcia Moreira Lemos, do Departamento de Esportes; e Marcelo Velloso, 54 

do Departamento de Fisioterapia. Em votação, o resultado final foi homologado por unanimidade. 7. 55 

Aprovação do Projeto de Extensão “II OlimpHércules” – Parecerista: professor Guilherme 56 

Menezes Lage; Professor Sérgio leu o parecer favorável à aprovação do projeto de extensão. 57 

Professor Pablo sinalizou para o fato de se trazer árbitros de fora, dizendo que é necessário adquirir 58 

uma cultura de se ter árbitros da própria Escola neste evento e que haja formações neste sentido. Após 59 

outros professores apoiarem esta sugestão, professor Sérgio concluiu dizendo que se devem manter 60 

árbitros da Escola mediante manifestação de interesse e complementar com árbitros de fora caso 61 

necessário. Em votação, o parecer foi aprovado com 02 (duas) abstenções. 8. Aprovação do 62 

Convênio de intercâmbio discente (graduação e pós-graduação) e de docentes/pesquisadores 63 

entre a UFMG e a Université Paris-Sud; Professor Herbert falou a respeito do convênio, explicando 64 

que seu processo físico está percorrendo as Unidades com potenciais para fazer parcerias. E neste 65 

processo estão sendo anexados ofícios com as indicações de aprovações das Congregações de tais 66 

Unidades. Em votação, o convênio foi aprovado por unanimidade. 9. Relatório Final da Avaliação 67 

do Estágio Probatório de Professor Titular da docente Marcella Guimarães Assis – parecerista: 68 

Juliana de Melo Ocarino; Professora Daniela fez a leitura do parecer favorável à aprovação do 69 

relatório final. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 10. Aprovação do perfil de 70 

referência da carreira docente; Professor Herbert informou que encaminhou antecipadamente por e-71 

mail aos membros desta Congregação o texto do perfil de referência da carreira docente desta 72 

Unidade, que, após correções apontadas em discussões, foi aprovado por unanimidade. INCLUSÃO 73 

DE ITEM: 11. Solicitação para utilizar os espaços externos da Unidade para realização do 74 

acampamento de duas turmas da 11ª edição da Colônia de Férias no Campus. Professor Sérgio 75 

esclareceu que recebeu um ofício do professor Luciano Pereira da Silva, coordenador do projeto “11ª 76 

edição da Colônia de Férias no Campus”, solicitando para utilizar os espaços externos da Unidade 77 

para realização do acampamento na noite do dia 23/07/15 até a manhã do dia 24/07/2015, de duas 78 

turmas, uma de 12-13 anos e outra de 14-15 anos, totalizando 56 adolescentes. Os espaços solicitados 79 

foram: o gramado ao lado do laboratório de musculação e as quadras abertas em frente ao ginásio do 80 

prédio. O professor Luciano justificou que, devido ao corte orçamentário sofrido pela Universidade, 81 

estão trabalhando com um orçamento abaixo do estimado para a realização da Colônia de Férias. 82 

Desta forma, estão sem condições financeiras para alugar um espaço externo à Unidade para a 83 

realização do acampamento. Professor Sérgio comunicou que, sendo autorizado o acampamento, caso 84 

aconteça algum acidente, a responsabilidade legal será da direção da Unidade. Por isso, ele resolveu 85 

trazer a questão pra ser debatida na reunião da Congregação. Alguns membros manifestaram-se 86 

desfavoráveis em atender à solicitação pensando na segurança dos adolescentes pela falta de estrutura 87 

da Unidade para realização de um acampamento. Outros membros, considerando que o ato de 88 

acampar pode ser uma oportunidade única para muitos adolescentes, manifestaram-se favoráveis ao 89 

atendimento da solicitação, desde que os organizadores do evento busquem mais mecanismos de 90 

segurança, como um documento do Departamento de Logística de Suprimentos e Serviços 91 

Operacionais (DLO) constando o número de seguranças a serem disponibilizados ao evento. Professor 92 

Sérgio acrescentou que além de medidas de segurança efetivas pra minimizar o risco, deve-se ter 93 

medidas de controle de dano. Após discussão, definiu-se pelo indeferimento da solicitação da forma 94 

como se apresenta. O professor Luciano, após adotar medidas de infraestrutura e de pessoal para 95 

maior segurança dos adolescentes, deverá procurar a direção da Unidade para uma nova solicitação. 96 

Professor Sérgio finalizou dizendo que se por ventura a direção autorizar esta solicitação, que isto não 97 

abra precedentes para eventos similares. 12. Informes e Outros assuntos. Professor Sérgio falou 98 

sobre orçamento desta Universidade apresentado pela reitoria, que se encontra com corte de 50% na 99 

verba de investimento e 20% na verba de custeio. Para este ano ainda está previsto mais um corte do 100 

governo de 20 milhões de reais. Como não há mais como reduzir o número de funcionários 101 

terceirizados, o corte se dará nas bolsas em geral. Professor Sérgio disse que obras aguardadas por esta 102 
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Unidade, como a reforma do auditório e a cobertura da piscina, não poderão, por muito tempo, ser 103 

executadas pela Universidade. Professor Sérgio disse ainda que a Universidade não paga as contas de 104 

água e energia elétrica já faz sete meses. O servidor técnico-administrativo Dedison informou que em 105 

28 de maio foi deflagrada a greve dos servidores técnico-administrativos na Universidade. E que nesta 106 

Unidade, foi deflagrado um movimento de greve expressivo em 16 de junho, tendo os servidores 107 

realizado, desde então, os serviços essenciais. O representante discente Vitor disse que existe a 108 

possibilidade de haver uma greve unificada dos alunos com os servidores técnico-administrativos. 109 

Depois de encerrada a sessão, da qual para constar lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será 110 

assinada por mim, Cleide Alana Cândida Freitas de Miranda, secretária desta Unidade, e por todos que 111 

a aprovaram. Belo Horizonte, 06 de julho 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. 112 

SÉRGIO TEIXEIRA DA FONSECA ___________________________________________________ 113 

HERBERT UGRINOWITSCH ________________________________________________________ 114 

GUSTAVO PEREIRA CÔRTES _______________________________________________________ 115 

FERNANDO VÍTOR LIMA __________________________________________________________ 116 

FÁTIMA RODRIGUES DE PAULA ___________________________________________________ 117 

CRISTIANE MIRYAM DRUMOND DE BRITO _________________________________________ 118 

CLEBER AUGUSTO GONÇALVES DIAS ______________________________________________ 119 

MAURO HELENO CHAGAS _________________________________________________________ 120 

ALINE ALVIM SCIANNI ____________________________________________________________ 121 

KÁTIA LÚCIA MOREIRA LEMOS ___________________________________________________ 122 

JULIANA DE MELO OCARINO ______________________________________________________ 123 

JANINE GOMES CASSIANO_________________________________________________________ 124 

LESZEK ANTONI SZMUCHROWSKI _________________________________________________ 125 

PABLO JUAN GRECO ______________________________________________________________ 126 

FRANCO NOCE ___________________________________________________________________ 127 

CARLOS ALBERTO SOARES DE ANDRADE __________________________________________ 128 

DEDISON JUSTINO NETO __________________________________________________________ 129 

VITOR LUCAS DE FARIA PESSOA __________________________________________________ 130 

MARCOS DITTMAR BUBA _________________________________________________________ 131 


