
 

 

 

 

ATA Nº 471
a
 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 

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

EM 09 DE NOVEMBRO DE 2015. 

Aos nove dias do mês de novembro 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, Fernando Vítor Lima, Lygia Paccini Lustosa, Cristiane Miryam Drumond de Brito, 5 

Cleber Augusto Gonçalves Dias, Mauro Heleno Chagas, Aline Alvim Scianni, Isabel Cristina Vieira 6 

Coimbra Diniz, Juliana de Melo Ocarino, Bruno Souza Bechara Maxta, Franco Noce. Servidor 7 

Técnico-Administrativo em Educação: sem representação nesta reunião. Representação Discente: 8 

Laura Lívia da Fonseca e André Felipe Santos Pereira. Ausência Justificada: não houve. Verificando 9 

a existência de quórum o senhor presidente deu por aberto os trabalhos para atender a seguinte pauta: 10 

1. Apresentação da Pró-Reitora de Extensão - professora Benigna Maria de Oliveira (de 14 às 11 

15h30); 2. Ata 470; 3. Referendum – Afastamento – Aprovado Ad-referendum; 4. Referendum – 12 

Aditivo do projeto “Implementação do Centro Regional de Referência (CRR) para formação 13 

permanente de profissionais ligados à assistência de familiares e usuários de crack e outras 14 

drogas no munícipio de Sete Lagoas e municípios da microrregião do Alto Rio das Velhas em 15 

colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais”; 5. Homologação dos resultados das 16 

eleições para representantes junto à Congregação; 6. Ação de Extensão “Projeto 17 

Multidisciplinar de Biologia e Medicina do Sono” – Parecerista: professor Franco Noce; 7. Ação 18 

de Extensão “Projeto de Capacitação Profissional em Esportes Olímpicos e Paralímpicos” – 19 

Parecerista: professor Franco Noce; 8. Progressão Funcional do docente Alessandro Rodrigo 20 

Pedroso Tomasi - Parecerista: Cristiane Miryam Drumond de Brito; 9. Encargos Didáticos do 21 

Departamento de Fisioterapia do 2º semestre de 2015 – Parecerista: professora Cristiane 22 

Miryam Drumond de Brito; 10. Licença para Capacitação da servidora técnico-administrativa 23 

Iris da Silva – Parecerista: professor Cleber Augusto Gonçalves Dias; 11. Licença para 24 

Acompanhar Cônjuge da docente Sílvia Ribeiro Santos Araújo – Parecerista: Lygia Paccini 25 

Lustosa; 12. Parecer Final da Comissão Avaliadora referente à redistribuição de docente da 26 

Universidade Federal de Viçosa para a Universidade Federal de Minas Gerais; 13. Informes e 27 

Outros assuntos: 13.1. Formação de comissão para proposta de reformulação da composição da 28 

Congregação. Os professores Sérgio e Herbert deram as boas-vindas aos representantes discentes 29 

Laura e André. 1. Apresentação da Pró-Reitora de Extensão - professora Benigna Maria de 30 

Oliveira (de 14 às 15h30); Professor Sérgio agradeceu pelas presenças da professora Benigna Maria 31 

de Oliveira, Pró-Reitora de Extensão, e da professora Marcella Guimarães Assis, Diretora de Política 32 

de Extensão, informando que a direção está realizando uma série de convites para as pró-reitorias 33 

exporem suas ações e ideias nas reuniões desta Congregação. Professor Herbert também agradeceu 34 

pela presença de ambas as professoras e, em especial, a professora Benigna por ter aceitado 35 

prontamente seu convite para participar desta reunião. Professora Benigna agradeceu pelo convite 36 

realizado por esta Unidade, dizendo que a Pró-Reitoria de Extensão (Proex) não pode ficar fechada, 37 

devendo receber o feedback e as críticas das Unidades, visto que são nelas que ocorrem as ações de 38 

extensão. A pró-reitora, por meio de projetor multimídia, realizou uma apresentação sobre a extensão 39 

universitária da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), abordando a Política Nacional de 40 

Extensão Universitária e o Regimento da UFMG. Professora Benigna apresentou como diretrizes da 41 

extensão: interação dialógica; interdisciplinaridade; indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 42 

extensão; impacto na formação do estudante; e impacto e transformação social. Também foram 43 

abrangidos os seguintes itens: organização da Proex, princípios norteadores do plano de gestão da 44 

Proex no período 2014-2017, consolidação da “acreditação curricular” das atividades de extensão, 45 

integralização de créditos - atividades de extensão, indicadores da extensão para alocação de vagas de 46 

magistério superior, cálculo do indicador de ações de extensão (status ativo e concluído), Interfaces – 47 

revista de extensão da UFMG, qualificação da gestão acadêmica e institucional, ampliação das 48 

interações com a sociedade, fortalecimento da política institucional de direitos humanos, quantitativo 49 

de ações de extensão na UFMG, distribuição dos docentes envolvidos em ações de extensão por 50 

Unidade em 2014, dentre outros. Professor Sérgio, declarando que a apresentação foi objetiva e 51 
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informativa, abriu espaço para a discussão. Os membros desta Congregação fizeram seus 52 

questionamentos e observações, tendo, após cada um deles, os posicionamentos da professora 53 

Benigna. Após todos os esclarecimentos, os professores Sérgio e Herbert agradeceram mais uma vez 54 

pelas presenças das professoras Benigna e Marcella, as quais, ao se despedirem, colocaram-se à 55 

disposição sempre que necessário. 2. Ata 470; Ata aprovada com 01 (uma) abstenção. 3. Referendum 56 

– Afastamento – Aprovado Ad-referendum; O afastamento do país foi votado e referendado por 57 

unanimidade. 4. Referendum – Aditivo do projeto “Implementação do Centro Regional de 58 

Referência (CRR) para formação permanente de profissionais ligados à assistência de familiares 59 

e usuários de crack e outras drogas no munícipio de Sete Lagoas e municípios da microrregião 60 

do Alto Rio das Velhas em colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais”; 61 

Professora Cristiane explicou que o aditivo de tal projeto é referente ao aditamento de prazo para 02 62 

de maio de 2016, já aprovado pelo Ministério da Justiça, órgão financiador. Posto em votação, o 63 

aditivo foi referendado por unanimidade. 5. Homologação dos resultados das eleições para 64 

representantes junto à Congregação; Professor Sérgio expôs os resultados das eleições. As duas 65 

chapas dos servidores Técnico-Administrativos foram eleitas, sendo a primeira composta por Juliana 66 

Pieve de Souza (titular) e Edir Arruda (suplente), e a segunda por Luís Fernando Amâncio Santos 67 

(titular) e Marcos Rodrigo de Carvalho Reis (suplente). A primeira chapa recebeu 21 votos e a 68 

segunda, 22 votos. Para a Classe de Professor Associado foi eleita, com seis votos, a chapa composta 69 

por Marco Túlio de Mello (titular) e Luciano Sales Prado (suplente). Para a Classe de Professor 70 

Titular se inscreveram duas chapas para uma única representação, sendo eleita, com seis votos, a 71 

chapa composta por Rosana Ferreira Sampaio (titular) e Marisa Cotta Mancini (suplente). A chapa 72 

composta por Danusa Dias Soares (titular) e Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela (suplente) recebeu dois 73 

votos. Em votação, os resultados das eleições foram homologados por unanimidade. Não houve 74 

inscrições para Classe de Professor Assistente, Classe de Professor Auxiliar e Coordenação de Cursos 75 

de Especialização. 6. Ação de Extensão “Projeto Multidisciplinar de Biologia e Medicina do 76 

Sono” – Parecerista: professor Franco Noce; O relator leu seu parecer favorável à aprovação do 77 

projeto de extensão. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 7. Ação de Extensão 78 

“Projeto de Capacitação Profissional em Esportes Olímpicos e Paralímpicos” – Parecerista: 79 

professor Franco Noce; O relator leu seu parecer favorável à aprovação do projeto de extensão. Em 80 

votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 8. Progressão Funcional do docente Alessandro 81 

Rodrigo Pedroso Tomasi - Parecerista: Cristiane Miryam Drumond de Brito; A relatora leu seu 82 

parecer favorável à aprovação da progressão funcional do docente, esclarecendo que este professor da 83 

Universidade Federal do Paraná encontra-se no Departamento de Terapia Ocupacional da 84 

Universidade Federal de Minas Gerais por estar de Licença para Acompanhar Cônjuge. Em votação, o 85 

parecer foi aprovado por unanimidade. 9. Encargos Didáticos do Departamento de Fisioterapia do 86 

2º semestre de 2015 – Parecerista: professora Cristiane Miryam Drumond de Brito; A relatora 87 

leu seu parecer favorável à aprovação dos encargos didáticos. Professor Sérgio solicitou que o 88 

Departamento de Fisioterapia justifique a maximização de encargos docentes e que esta justificativa 89 

conste no parecer. Professora Juliana pediu para que a parecerista não inicie seu parecer apontando 90 

que o Departamento de Fisioterapia possui um total de docentes no qual estão incluídos neste número 91 

professores substitutos e convidados. A professora recomendou que se inicie o parecer informando 92 

quantos docentes efetivos o departamento possui, para em outro momento informar sobre os docentes 93 

substitutos. Professor Sérgio solicitou, então, que o Departamento de Fisioterapia e a parecerista 94 

atendam ao que foi solicitado e que o parecer seja submetido à análise e aprovação na próxima reunião 95 

da Congregação. 10. Licença para Capacitação da servidora técnico-administrativa Iris da Silva 96 

– Parecerista: professor Cleber Augusto Gonçalves Dias; Professor Cleber leu seu parecer 97 

favorável à aprovação da Licença para Capacitação. Embora, segundo o relator, não conste na 98 

documentação encaminhada pela servidora a apresentação da relevância do curso para a instituição, 99 

ele sabe qual é. Membros desta Congregação solicitaram que conste tal informação nos próximos 100 

pedidos de Licença para Capacitação. Professor Fernando pontuou que o parecer deve ser baseado em 101 

documentação, não em pessoalidade, para não abrir precedente e, portanto, o professor Cleber deveria 102 
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incluir em seu parecer qual foi a fonte utilizada para obter a informação sobre a relevância do curso 103 

para a instituição, no caso o Colegiado do Programa de Pós-graduação em Lazer da Unidade. O 104 

parecer, condicionado à mudança proposta pelo professor Fernando, foi aprovado por unanimidade. 105 

11. Licença para Acompanhar Cônjuge da docente Sílvia Ribeiro Santos Araújo – Parecerista: 106 

Lygia Paccini Lustosa; A relatora leu seu parecer desfavorável à aprovação do pedido da docente 107 

Sílvia que requer licença para acompanhar o cônjuge a partir de 29 de fevereiro de 2016, em Cuiabá, 108 

Mato Grosso, dizendo que esta foi uma decisão muito difícil por definir a vida de uma pessoa. 109 

Professora Lygia relatou que inicialmente estava certa de que a docente teria direito garantido à 110 

licença, mas depois de analisar toda a documentação e ter como base um parecer da Procuradoria 111 

Jurídica da Universidade teve a ciência de que cabe a instituição conceder ou não tal licença, tendo 112 

este pedido já sido indeferido pela Câmara do Departamento de Esportes. No entanto a relatora não 113 

encontrou no processo as justificativas da Câmara Departamental que levaram ao indeferimento do 114 

pedido da professora Silva. Professor Fernando informou que a Câmara do Departamento de Esportes 115 

indeferiu tal pedido porque o departamento perderia uma vaga docente e não teria o direito nem de 116 

solicitar um professor substituto. Desta forma iria se perder uma força de trabalho. Negando este 117 

pedido de licença, o departamento se resguarda e garante o direito de solicitar uma vaga caso a 118 

docente venha a conseguir o deferimento do seu pedido em outra instância. Diante de tais 119 

manifestações, o senhor presidente indicou à relatora duas alternativas: colocar o parecer em 120 

diligência para uma nova análise após o envio das justificativas pela Câmara do Departamento de 121 

Esportes ou na ausência destas justificativas deferir a solicitação da professora Sílvia. A relatora optou 122 

por colocar o parecer em diligência. 12. Parecer Final da Comissão Avaliadora referente à 123 

redistribuição de docente da Universidade Federal de Viçosa para a Universidade Federal de 124 

Minas Gerais; Professor Fernando recapitulou o processo de redistribuição do docente Maicon 125 

Rodrigues de Albuquerque, que já foi item de pauta na reunião da Congregação do mês de agosto. Tal 126 

docente solicitou junto à chefia do Departamento de Esportes sua redistribuição docente do 127 

Departamento de Educação Física do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade 128 

Federal de Viçosa (UFV) para a UFMG após ter sido o único aprovado em um concurso público para 129 

professor adjunto do Departamento de Esportes. Esta solicitação ocorreu para que o docente Maicon 130 

não tenha que reiniciar sua carreira na Universidade, sem prejuízo para a UFV, que receberá uma 131 

vaga. Como na reunião do mês de agosto a apresentação de memorial foi apontada como um dos itens 132 

exigidos no processo de redistribuição, professor Fernando informou que o docente Maicon 133 

apresentou defesa de memorial em dia 16 de outubro de 2015, tendo a comissão avaliadora emitido 134 

parecer favorável à transferência do referido docente. Posto em votação em escrutínio secreto, o 135 

parecer final da Comissão Avaliadora foi aprovado por unanimidade. 13. Informes e Outros 136 

assuntos: 13.1. Formação de comissão para proposta de reformulação da composição da 137 

Congregação. Professor Sérgio comunicou que será formada uma comissão composta pelos diretores 138 

e chefes de departamento da Unidade para elaboração da proposta de reformulação da composição da 139 

Congregação. Depois de encerrada a sessão, da qual para constar lavrei a presente Ata, que após lida e 140 

aprovada será assinada por mim, Cleide Alana Cândida Freitas de Miranda, secretária desta Unidade, 141 

e por todos que a aprovaram. Belo Horizonte, 09 de novembro de 2015. 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 
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CRISTIANE MIRYAM DRUMOND DE BRITO _________________________________________ 148 

CLEBER AUGUSTO GONÇALVES DIAS ______________________________________________ 149 

MAURO HELENO CHAGAS _________________________________________________________ 150 

ALINE ALVIM SCIANNI ____________________________________________________________ 151 

ISABEL CRISTINA VIEIRA COIMBRA DINIZ _________________________________________ 152 

JULIANA DE MELO OCARINO ______________________________________________________ 153 

BRUNO SOUZA BECHARA MAXTA _________________________________________________ 154 

ROSANA FERREIRA SAMPAIO _____________________________________________________ 155 

MARCO TÚLIO DE MELLO _________________________________________________________ 156 

FRANCO NOCE ___________________________________________________________________ 157 

JULIANA PIEVE DE SOUSA ________________________________________________________ 158 

LUÍS FERNANDO AMÂNCIO SANTOS _______________________________________________ 159 

LAURA LÍVIA DA FONSECA _______________________________________________________ 160 

ANDRÉ FELIPE SANTOS PEREIRA __________________________________________________ 161 


