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Aos sete dias do mês de abril de 2014, 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: José Alfredo Oliveira Debortoli, Fernando 4 

Vítor Lima, Sheyla Rossana Cavalcanti Furtado, Adriana Maria Valladão Novais Van Petten, Silvio 5 

Ricardo da Silva, Mauro Heleno Chagas, Leani Souza Máximo Pereira, Kátia Lúcia Moreira Lemos, 6 

Danielle Aparecida Gomes Pereira, Leszek Antoni Szmuchrowski, Pablo Juan Greco, Franco Noce, 7 

Ronaldo Castro D’Ávila. Os Servidores Técnico-Administrativos em Educação: Carlos Alberto 8 

Soares de Andrade e Dedison Justino Neto. Representação Discente: Marcos Dittmar Buba e Fábio 9 

Eustáquio Perdigão de Oliveira. Ausências Justificadas: Janine Gomes Cassiano e Herbert 10 

Ugrinowitsch. Verificando a existência de quórum o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos 11 

para atender a seguinte pauta: 1. Ata 451; 2. Referendum – Documentos da Seção de Pessoal – 12 

Aprovados Ad-referendum; 3. Encargos Didáticos do Departamento de Terapia Ocupacional do 1º 13 

semestre de 2014 - Parecerista: professor José Alfredo Oliveira Debortoli; 4. Estágio Probatório - 14 

Relatório Final da Avaliação da professora Luciana Assis Costa – Parecerista: professor Franco Noce; 5. 15 

Solicitação de alteração da redação dos critérios para a composição da Câmara do Departamento de 16 

Educação Física; 6. Aprovação do Aditivo ao Termo de Cooperação do Projeto de Formação dos 17 

Programas Esporte e Lazer da Cidade e Vida Saudável - Parecerista: professor Luciano Sales Prado; 7. 18 

Aprovação do Projeto de Extensão e Ensino “Ambulatório de Reabilitação de Idosos Amputados de 19 

Membros Inferiores do Departamento de Fisioterapia” - Parecerista: professora Luci Fuscaldi Teixeira-20 

Salmela; 8. Progressão Horizontal do docente José Angelo Gariglio – Parecerista: professor Leszek 21 

Szmuchrowski; 9. Normas de utilização da quadra coberta e quadras descobertas da EEFFTO – 22 

Parecerista: professora Danielle Aparecida Gomes Pereira; 10. Aprovação da Proposta da Resolução que 23 

regulamenta o Programa de Apoio à Qualificação dos servidores Técnico-administrativos em Educação 24 

da EEFFTO - Parecerista: Profa. Danusa Dias Soares. Observação: O servidor Davi Marins Penido, 25 

Superintendente de Recursos Humanos, participará como convidado; 11. Recurso interposto pelo 26 

candidato Edson Soares Medeiros Filho contra decisão do Departamento de Esportes referente ao 27 

Concurso Público de Magistério, para a classe de Professor Adjunto A, área de conhecimento: 28 

“Metodologia do Ensino dos Esportes Coletivos” - Parecerista: professora Adriana Maria Valladão 29 

Novais Van Petten; 12. Referendum - Projeto de Extensão: “VIII Seminário do Centro de Memória da 30 

Educação Física - CEMEF” - Parecerista: Luciano Pereira da Silva; 1. Ata 451; Ata aprovada com 3 31 

(três) abstenções. 2. Referendum – Documentos da Seção de Pessoal – Aprovados Ad-referendum; 32 

Os afastamentos no/do país foram votados em bloco e foram referendados por unanimidade. 3. 33 

Encargos Didáticos do Departamento de Terapia Ocupacional do 1º semestre de 2014– 34 

Parecerista: professor José Alfredo Oliveira Debortoli; O professor José Alfredo leu o parecer 35 

favorável à aprovação dos encargos didáticos. Posto em votação foi aprovado com 01 (uma) 36 

abstenção. 4. Estágio Probatório - Relatório Final da Avaliação da professora Luciana Assis 37 

Costa – Parecerista: professor Franco Noce; O professor Franco procedeu à leitura do parecer 38 

favorável ao Relatório Final da Avaliação do Estágio Probatório da professora Luciana Assis Costa. 39 

Em votação, foi aprovado por unanimidade. 5. Solicitação de alteração da redação dos critérios 40 

para a composição da Câmara do Departamento de Educação Física; Com a palavra, o professor 41 

José Alfredo explicou que a nova redação desses critérios tem o objetivo de delimitar de maneira mais 42 

clara o tempo de serviço docente dos representantes, que irão compor cada categoria da Câmara do 43 

Departamento de Educação Física, aprovada em Assembléia em 24/03/2014, não alterando assim, os 44 

critérios já estabelecidos. Apresentou a seguinte alteração da proposta: 1. Chefe do Departamento; 2. 45 

Subchefe; 3. Representante titular e suplente de professores com até 7 anos exatos de docência na UFMG; 4. 46 

Representante titular e suplente de professores que tenham de 7 anos e 1 dia a 14 anos exatos de docência na 47 

UFMG; 5. Representante titular e suplente de professores que tenham de 14 anos e 1 dia a 21 anos exatos de 48 

docência na UFMG; 6. Representante titular e suplente de professores que tenham acima de 21 anos de 49 

docência na UFMG; 7. Representante titular e suplente de Servidor Técnico-administrativo; 8. Representante 50 

titular e suplente de Discentes do Curso de Graduação em Educação Física. Em votação, a solicitação de 51 

alteração foi aprovada com 01 (uma) abstenção. 6. Aprovação do Aditivo ao Termo de Cooperação do 52 

Projeto de Formação dos Programas Esporte e Lazer da Cidade e Vida Saudável - Parecerista: 53 
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professor Luciano Sales Prado; O professor Sérgio procedeu à leitura do parecer favorável à 54 

aprovação do Aditivo. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 7. Aprovação do 55 

Projeto de Extensão e Ensino “Ambulatório de Reabilitação de Idosos Amputados de Membros 56 

Inferiores do Departamento de Fisioterapia” - Parecerista: professora Luci Fuscaldi Teixeira-57 

Salmela;. O professor Sérgio realizou a leitura do parecer favorável à aprovação do projeto. Em 58 

discussão, o servidor Carlos perguntou se o projeto é gerenciado pela Fundep e, em resposta, a 59 

professora Leani esclareceu que não. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 60 

Inversão de pauta, item 12. Referendum - Projeto de Extensão: “VIII Seminário do Centro de 61 

Memória da Educação Física - CEMEF” - Parecerista: Luciano Pereira da Silva; O professor 62 

Sérgio procedeu à leitura do parecer favorável à aprovação do projeto. Em discussão, o servidor 63 

Carlos perguntou se o projeto tem apoio da FAPEMIG e se o mesmo vai gerar recurso da Resolução 64 

10/95. Em resposta, o professor Sérgio esclareceu que o financiamento depende da continuidade do 65 

evento e afirmou que o projeto vai gerar recurso da Resolução 10/95. Posto em votação, o parecer foi 66 

referendado por unanimidade. 8. Progressão Horizontal do docente José Angelo Gariglio – 67 

Parecerista: professor Leszek Szmuchrowski; O professor Leszek fez a leitura do parecer favorável 68 

à aprovação da progressão. Posto em votação, o parecer foi aprovado com 01 (uma) abstenção, 69 

condicionado a adequação da carga horária semanal do Relatório de Atividades Docentes (INA), de 70 

2012. Com a palavra, o professor Sérgio lembrou a necessidade dos Departamentos enviarem o 71 

Planejamento Estratégico, conforme discutido em reunião de novembro de 2013.  Com a palavra, a 72 

professora Kátia informou que na reunião da Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD foi discutido 73 

sobre o resgate da valorização dos colegiados de graduação, pois a situação na Universidade está um 74 

pouco difícil. A professora Adriana, com a palavra, solicitou inversão de pauta, a qual foi aceita, 75 

passando-se assim, para o item 11. Recurso interposto pelo candidato Edson Soares Medeiros 76 

Filho contra decisão do Departamento de Esportes referente ao Concurso Público de Magistério, 77 

para a classe de Professor Adjunto A, área de conhecimento: “Metodologia do Ensino dos 78 

Esportes Coletivos” - Parecerista: professora Adriana Maria Valladão Novais Van Petten; A 79 

relatora procedeu à leitura de seu parecer favorável ao não provimento do recurso. Após discussões e 80 

alguns esclarecimentos, o parecer foi colocado em votação e foi aprovado com 2 (duas) abstenções. 9. 81 

Normas de utilização da quadra coberta e quadras descobertas da EEFFTO - Parecerista: 82 

professora Danielle Aparecida Gomes Pereira; A professora Danielli realizou a leitura do parecer 83 

apresentando as seguintes modificações: “1- No item II, deve ficar registrado que a prioridade é para 84 

atividades de ensino de graduação e pós-graduação da EEFFTO. 2- O texto da letra B do item II deve 85 

ser mais claro. Sugiro iniciar a frase com o seguinte trecho: para garantir a prioridade de reserva. 3 86 

- Na letra E no item II que trata da sobreposição de reservas, sugiro incluir que a prioridade de 87 

reserva é para o ensino de graduação. Caso permaneça a sobreposição solicitará aos interessados 88 

que apresentem uma solução, que deverá ser aprovada pela câmara departamental do Departamento 89 

de Esportes. 4- A solicitação da Associação Atlética Acadêmica, a ser incluída do item III, deverá ser 90 

redigida da seguinte forma: Equipes esportivas da Universidade Federal de Minas Gerais, que 91 

necessitam de espaços para treinamento, deverão recorrer ao órgão de representatividade estudantil 92 

em âmbito esportivo, no caso a Associação Atlética Acadêmica da EEFFTO, responsável por o 93 

pedido junto à Câmara Departamental do Departamento de Esportes. A solicitação de aprovação na 94 

Câmara e o posterior agendamento, somente poderão ser realizados após negativa comprovada 95 

Centro Esportivo Universitário. Na análise das solicitações de quadras para treinamento, as equipes 96 

pertencentes a EEFFTO terão preferência de agendamento sobre as demais equipes.5 - O mais 97 

adequado para o item IV, letra A, seria a exigência do projeto de pesquisa ou extensão para 98 

solicitação do uso das quadras por projetos com esse fim. Além disso, o professor devera incluir o 99 

cronograma de uso com as atividades a serem realizadas. 6 - No item V, letra B, devera conter a 100 

informação de que somente serão realizadas as atividades aprovadas para a utilização do espaço. No 101 

mesmo item, letra C, seria pertinente retirar que a manutenção da quadra devera ser feita pelo 102 

professor/funcionário que solicitou o uso. Somente a preservação deveria ser exigida. 7- No item X, 103 

seria necessário incluir no texto que a retirada da chave devera ser realizada pelo solicitante ou 104 
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aluno de pós-graduação com autorização prévia do professor. Em discussão, a professora Kátia 105 

manifestou sua preocupação de não ter um profissional da área de Educação Física, para acompanhar 106 

as equipes esportivas, durante a utilização dos espaços da Escola. Citou ainda, sua preocupação com o 107 

funcionamento noturno, dizendo que é precário, pois não tem iluminação no local, os alunos não são 108 

assegurados e não tem nenhum atendimento caso ocorra algum acidente. O professor Pablo 109 

manifestou, também, sua preocupação com o período noturno, mencionando que não tem uma pessoa 110 

responsável para entrega do material esportivo e para a entrega das chaves dos espaços. Com a 111 

palavra, o professor Silvio relatou que os alunos pedem atenção para alguns aspectos, como o xerox e 112 

a cantina. Em resposta, o professor Sérgio informou que o serviço de xerox está sendo licitado e 113 

aproveitou para comunicar que a reforma da piscina e do auditório, está prevista  para julho deste ano. 114 

O professor Mauro argumentou que toda solicitação de utilização do espaço deveria ser por meio de 115 

projeto de extensão, pois considera importante ter um responsável técnico e ser aprovado pela câmara 116 

departamental. O professor Fernando sugeriu que o uso das quadras da Unidade, seja exclusivo da 117 

EEFFTO, e que as demais Unidades, deverão solicitar a utilização de quadras no Centro de 118 

Treinamento Esportivo-CEU. Com a palavra, a professora Adriana ponderou a necessidade das regras 119 

de uso do espaço, ressaltando que o Departamento deverá aprovar a utilização do espaço e não, o 120 

projeto de extensão. Sugeriu também, contemplar na resolução, o aluguel do espaço pelo período de 121 

utilização para a comunidade externa à EEFFTO. Posto em votação, o parecer foi aprovado por 122 

unanimidade, com a observação de fazer as modificações propostas conforme sugestões da 123 

parecerista, sugestões discutidas e da professora Adriana. 10. Aprovação da Proposta da Resolução 124 

que regulamenta o Programa de Apoio à Qualificação dos servidores Técnico-administrativos 125 

em Educação da EEFFTO – Parecerista: professora Danusa Dias Soares. Observação: O 126 

servidor Davi Marins Penido, Superintendente de Recursos Humanos, participará como 127 

convidado; O professor Mauro procedeu à leitura do parecer favorável à aprovação da Resolução. Em 128 

discussão, o servidor Carlos esclareceu aos membros que esta licença está prevista em regulamento. A 129 

professora Adriana falou da necessidade de regulamentar sobre os vários aspectos de afastamento. 130 

Questionou sobre o abono de 25% da carga horária de trabalho do servidor estudante, citada na 131 

proposta da resolução. Acrescentou que, se o servidor está estudando em horário noturno, não vê a 132 

necessidade de abono em sua carga horária. O servidor Davi fez alguns esclarecimentos, dentre eles, 133 

que a solicitação do abono da proposta foi baseada na Resolução do Museu Histórico desta 134 

Universidade. O professor Sérgio manifestou a importância de apoiar o abono para o servidor 135 

estudante, sendo um motivador e, até mesmo, um bônus para o mesmo. Com a palavra, o professor 136 

Pablo disse que o objetivo do doutorado é a docência, e não vê nenhum objetivo e nem motivo, para o 137 

servidor atingir o mestrado e o doutorado, pois o servidor técnico não irá dar aula. Manifestou sua 138 

insatisfação com o atendimento em muitos setores na Unidade. Portanto, não encontra motivo para dar 139 

apoio a proposta da Resolução. A professora Sheyla disse que não vê a relação do curso do servidor 140 

com o trabalho e que, as últimas liberações para capacitação não deram retorno para a Escola. O 141 

servidor Davi contra argumentou que a carreira do servidor técnico-administrativo é diferente da 142 

carreira docente, pois não se pode tratar a qualificação como capacitação. O professor Silvio 143 

manifestou seu apoio à proposta, dizendo que considera importante a qualificação do servidor, pois é 144 

um incentivo, para que também, o servidor venha trabalhar com mais motivação. Após várias 145 

discussões e como o parecer não foi votado, o professor Sérgio propôs que sejam liberadas as 146 

solicitações de licença de capacitação, que estavam suspensas e, sugeriu continuar a discussão 147 

posteriormente. Depois de encerrada a sessão, da qual para constar lavrei a presente Ata, que após lida 148 

e aprovada será assinada por mim, Karine Pinheiro Monteiro Gomes, Secretária Executiva desta 149 

Unidade e por todos que a aprovaram. Belo Horizonte, 07 de abril de 2014.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 150 

SÉRGIO TEIXEIRA DA FONSECA ___________________________________________________ 151 

HERBERT UGRINOWITSCH ________________________________________________________ 152 
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