
 

 

 

 

ATA Nº 470
a
 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 

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

EM 05 DE OUTUBRO DE 2015. 

Aos cinco dias do mês de outubro de 2015, reuniram-se na Sala da Congregação da Escola de 1 

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

situada à Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627, às 14 horas, sob a presidência do senhor diretor, 3 

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

Pereira Côrtes, Fátima Rodrigues de Paula, Cristiane Miryam Drumond de Brito, Cleber Augusto 5 

Gonçalves Dias, Aline Alvim Scianni, Isabel Cristina Vieira Coimbra Diniz, Bruno Souza Bechara 6 

Maxta, Leszek Antoni Szmuchrowski, Franco Noce. O Servidor Técnico-Administrativo em 7 

Educação: Carlos Alberto Soares de Andrade. Representação Discente: Vitor Lucas de Faria Pessoa. 8 

Ausências Justificadas: Juliana de Melo Ocarino e Daniela Virgínia Vaz. Verificando a existência de 9 

quórum o senhor presidente deu por aberto os trabalhos para atender a seguinte pauta: 1. Ata 469; 2. 10 

Referendum – Afastamentos – Aprovados Ad-referendum; 3. Relatório Final do Estágio 11 

Probatório do docente Thales Rezende de Souza – Parecerista: professor Leszek Antoni 12 

Szmuchrowski; 4. Projeto do Curso de Especialização “Avanços Clínicos em Fisioterapia” para 13 

oferta em 2016 e 2017 – Parecerista: professor Mauro Heleno Chagas; 5. Informes e Outros 14 

assuntos. 1. Ata 469; Ata aprovada com 01 (uma) abstenção. 2. Referendum – Afastamentos – 15 

Aprovados Ad-referendum; Os afastamentos do país foram votados em bloco e referendados por 16 

unanimidade. 3. Relatório Final do Estágio Probatório do docente Thales Rezende de Souza – 17 

Parecerista: professor Leszek Antoni Szmuchrowski; O relator leu seu parecer favorável à 18 

aprovação do relatório final. Posto em votação, o parecer foi aprovado com 02 (duas) abstenções. 4. 19 

Projeto do Curso de Especialização “Avanços Clínicos em Fisioterapia” para oferta em 2016 e 20 

2017 – Parecerista: professor Mauro Heleno Chagas; Como o relator não compareceu à reunião, 21 

professor Sérgio questionou se o professor Mauro teria encaminhado o parecer com algum membro da 22 

Congregação presente nesta reunião. Como isto não ocorreu, professor Herbert retirou-se da sala de 23 

reuniões para entrar em contato com o professor pelo telefone e retornou com a informação de que o 24 

professor Mauro se esqueceu de fazer o parecer, mas comprometeu-se a fazê-lo o quanto antes. Diante 25 

disso e devido à urgência da aprovação deste projeto, professor Sérgio perguntou se a direção poderia 26 

aprovar o parecer ad-referendum, tendo a aceitação desta Congregação. 5. Informes e Outros 27 

assuntos. Professor Sérgio comunicou que as representações docentes das Classes Associado e Titular 28 

e as dos técnico-administrativos se encerram no dia 15 deste mês, sendo esta a última reunião da 29 

Congregação que tais representantes participam no mandato atual. O professor informou que será 30 

aberto, neste mês, edital para tais representações e também às demais que estão vagas por falta de 31 

inscritos no último edital. São elas: Classes de Professor Auxiliar e de Assistente e Coordenação de 32 

Cursos de Especialização. Professor Franco solicitou uma alteração na composição desta 33 

Congregação, de forma que o Cenex (Centro de Extensão) tenha um assento também. Professor Sérgio 34 

disse que será feita uma discussão formal desta composição, devendo ser preparada uma 35 

documentação para isto. Professor Herbert acrescentou que o CTE (Centro de Treinamento Esportivo) 36 

também necessita ter uma representação na Congregação. Professor Sérgio comprometeu-se a incluir a 37 

questão da composição da Congregação como item de pauta da reunião da Congregação. A respeito 38 

do CTE, professor Sérgio anunciou que em dezembro a Fundep (Fundação de Desenvolvimento da 39 

Pesquisa) passará as chaves do CTE para a EEFFTO (Escola de Educação Física, Fisioterapia e 40 

Terapia Ocupacional). A Escola receberá o CTE faltando pessoas em seu quadro de funcionários, sem 41 

pessoal de limpeza e de segurança, sem móveis e sem orçamento. Sendo que o orçamento mensal do 42 

CTE equivale ao orçamento anual da Unidade. Professor Sérgio explicou que a saída que a direção 43 

desta Unidade encontrou foi criar uma OS (Organização Social) – entidade privada, sem fins 44 

lucrativos, que pode receber determinados benefícios do Poder Público, como, por exemplo, dotações 45 

orçamentárias e isenções fiscais – com objetivo público de garantir a manutenção do CTE. Está sendo 46 

elaborada uma minuta para estabelecer a organização desta OS, a qual começará com uma gestão 47 

interna para obter a autorização da Universidade. Professor Sérgio disse que o CTE será entregue para 48 

esta Unidade no momento em que haverá o mesmo corte no orçamento da Universidade deste ano 49 

para o ano que vem. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) fecha o ano com o déficit de 50 

25 milhões de reais. Professor Sérgio falou que chegaram à direção reclamações da limpeza na Escola. 51 
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O professor pediu para se ter paciência neste momento devido à diminuição expressiva do número de 52 

serventes de limpeza na Universidade, tratando-se de uma questão estrutural. Professor Sérgio falou 53 

ainda das condições dos projetores multimídias das salas de aula, os quais chegaram ao final da vida 54 

útil antes do esperado. O professor informou que a direção começou trocando os projetores do bloco 55 

antigo, mas que a verba para aquisição de projetores esgotou e que o processo licitatório na 56 

Universidade está complicado por causa da demissão de vários pregoeiros. Professor Sérgio informou 57 

também que, para o próximo semestre, será viabilizado todo o sistema de automação de entrada, 58 

inclusive o acesso às salas de aula. E ele disse que a maior parte dos móveis requisitados será 59 

fornecida. Aqueles que não receberem os móveis requisitados será porque em uma avaliação, por 60 

questões financeiras, foram considerados menos prioritários. O professor Sérgio falou sobre a reforma 61 

do auditório (reforma das cadeiras, pintura, troca de pisos e mobiliário do palco e da instalação do 62 

moderno sistema áudio visual), o qual deverá ser inaugurado em breve. No dia da inauguração 63 

também deve ocorrer o lançamento do novo site da Unidade, que conta com uma nova identidade 64 

visual, e a divulgação da Escola nas redes sociais: Facebook, Twitter e Youtube. Professor Franco 65 

informou que a Escola também terá seus murais reestruturados e seus responsáveis receberão as 66 

diretrizes de como trabalhar com os mesmos para que as informações se tornem mais efetivas. O 67 

discente Vitor comunicou que na semana anterior ocorreram eleições para a nova direção do Diretório 68 

Acadêmico da Educação Física e que os representantes discentes junto à Congregação irão mudar. 69 

Vitor agradeceu pelo tempo que integrou esta Congregação. Os professores Sérgio e Herbert 70 

agradeceram também ao discente por sua participação. Professor Herbert acrescentou que a 71 

representação atual foi muito colaborativa. O técnico-administrativo Carlos também agradeceu pelos 72 

quatro anos que esteve nesta Congregação, tendo a manifestação de agradecimento dos professores 73 

Sérgio e Herbert pela atuação deste servidor. Professora Isabel declarou sua satisfação por passar a 74 

participar das reuniões da Congregação pelo fato de ter assumido a coordenação do Colegiado do 75 

curso de graduação em Educação Física. Depois de encerrada a sessão, da qual para constar lavrei a 76 

presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por mim, Cleide Alana Cândida Freitas de 77 

Miranda, secretária desta Unidade, e por todos que a aprovaram. Belo Horizonte, 05 de outubro de 78 

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. 79 

SÉRGIO TEIXEIRA DA FONSECA ___________________________________________________ 80 

HERBERT UGRINOWITSCH ________________________________________________________ 81 

GUSTAVO PEREIRA CÔRTES _______________________________________________________ 82 

FERNANDO VÍTOR LIMA __________________________________________________________ 83 

FÁTIMA RODRIGUES DE PAULA ___________________________________________________ 84 

CRISTIANE MIRYAM DRUMOND DE BRITO _________________________________________ 85 

CLEBER AUGUSTO GONÇALVES DIAS ______________________________________________ 86 

MAURO HELENO CHAGAS _________________________________________________________ 87 

ALINE ALVIM SCIANNI ____________________________________________________________ 88 

ISABEL CRISTINA VIEIRA COIMBRA DINIZ _________________________________________ 89 

JULIANA DE MELO OCARINO ______________________________________________________ 90 
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FRANCO NOCE ___________________________________________________________________ 92 
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