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Aos três dias do mês de novembro de 2014, 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, Fátima Rodrigues de Paula, Cristiane Miryam Drumond de 5 

Brito, Cleber Augusto Gonçalves Dias, Mauro Heleno Chagas, Aline Alvim Scianni, Kátia Lúcia 6 

Moreira Lemos, Juliana de Melo Ocarino, Bruno Souza Bechara Maxta, Leszek Antoni 7 

Szmuchrowski, Pablo Juan Greco e Franco Noce. Os Servidores Técnico-Administrativos em 8 

Educação: Carlos Alberto Soares de Andrade e Rodolfo Amorim de Assis. Representação Discente: 9 

Vitor Lucas de Faria Pessoa. Ausência Justificada: não houve. Verificando a existência de quórum o 10 

Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos para atender a seguinte pauta: 1. Ata 459; 2. 11 

Referendum – Afastamentos – Aprovados Ad-referendum; 3. Progressão Funcional da docente 12 

Ivana Montandon Soares Aleixo – Parecerista: professor Gustavo Pereira Côrtes; 4. Avaliação 13 

final de estágio probatório do docente Samuel Penna Wanner – Parecerista: professor Mauro 14 

Heleno Chagas; 5. Solicitação de reconsideração da decisão do Colegiado do curso de 15 

Fisioterapia em relação ao pedido de reinclusão do ex-aluno Gustavo Oliveira e Silva – 16 

Parecerista: professora Kátia Lúcia Moreira Lemos; 6. Solicitação de reconsideração da decisão 17 

do Colegiado do curso de Fisioterapia em relação ao pedido de reinclusão do ex-aluno Leonardo 18 

Barretta Rizola – Parecerista: professora Janine Gomes Cassiano; 7. Pedido de Licença para a 19 

Capacitação da servidora técnico-administrativa Adriana Soares Viana – Parecerista: 20 

professora Fátima Valéria Rodrigues; 8. Pedido de Licença para a Capacitação da servidora 21 

técnico-administrativa Márcia Cristina de Andrade Santa Bárbara – Parecerista: professora 22 

Cristiane Miryam Drumond de Brito; 9. Reconstituição da Comissão de Biblioteca e Política 23 

Institucional da Unidade com relação a sua Biblioteca; 10. Informes e Outros assuntos: 10.1. 24 

Organograma da Unidade; 10.2. Prazo para Comissão que irá estabelecer parâmetros e 25 

indicadores para avaliação das atividades docentes para progressão funcional e para promoção 26 

à Classe de Professor Associado; 10.3. Prazo para Comissão que irá estabelecer critérios para 27 

regulamentação do comércio na Unidade; 10.4. Utilização da verba da Pró-Reitoria de 28 

Graduação; 10.5. Obras da Unidade; 10.6. OlimpHÉRCULES. 1. Ata 459; Ata aprovada com 02 29 

(duas) abstenções. 2. Referendum – Afastamentos – Aprovados Ad-referendum; Os afastamentos 30 

no/do país foram votados em bloco e foram referendados com 01 (uma) abstenção. 3. Progressão 31 

Funcional da docente Ivana Montandon Soares Aleixo – Parecerista: professor Gustavo Pereira 32 

Côrtes; O relator leu seu parecer favorável à aprovação da progressão. Posto em votação, o parecer 33 

foi aprovado por unanimidade. 4. Avaliação final de estágio probatório do docente Samuel Penna 34 

Wanner – Parecerista: professor Mauro Heleno Chagas; O relator procedeu à leitura de seu 35 

parecer favorável à aprovação da avaliação final de estágio probatório, a qual aprova o docente 36 

avaliado. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 5. Solicitação de reconsideração da 37 

decisão do Colegiado do curso de Fisioterapia em relação ao pedido de reinclusão do ex-aluno 38 

Gustavo Oliveira e Silva – Parecerista: professora Kátia Lúcia Moreira Lemos; A relatora 39 

realizou a leitura do seu parecer favorável à reinclusão do ex-aluno Gustavo Oliveira e Silva, alegando 40 

que embora o ex-aluno tenha apresentado uma documentação que não corrobora com os dados 41 

apresentados pelo Colegiado do curso de graduação em Fisioterapia, a relatora se reportou ao Ofício 42 

Prograd 017/99, o qual indica critérios na análise dos processos, tendo o ex-aluno Gustavo se 43 

encaixado em um deles: “o aluno que foi excluído, mas falta pouca carga horária para integralizar o 44 

curso tem sido reincluído, considerando que a UFMG já investiu muito nele, e que ele poderá pesar 45 

na taxa de evasão do curso”. No mérito de seu parecer, professora Kátia mencionou que o ex-aluno: 46 

teve baixo rendimento global no primeiro semestre dos anos 2014, 2012 e 2011; apresentou nomes de 47 

professores como seus orientadores, não tendo a confirmação desta informação pelos docentes 48 

apontados; não mostrou evidências de que tenha seguido os requisitos necessários para a elaboração e 49 

conclusão do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Professora Juliana, coordenadora do Colegiado 50 

de Fisioterapia, disse que teve a orientação do Departamento de Registro e Controle Acadêmico 51 



 

 

 

 

ATA Nº 460
a
 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 

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

EM 03 DE NOVEMBRO DE 2014. 

(DRCA) para levar a questão para ser analisada e votada na reunião do Colegiado. Porém, a 52 

coordenadora não tinha conhecimento do citado ofício e o mesmo não foi utilizado para auxiliar na 53 

decisão do Colegiado. Após intensa discussão e análise a respeito das condutas inadequadas do ex-54 

aluno Gustavo sinalizadas pela relatora, e de que ele só se enquadra em um dos nove critérios 55 

indicados no Ofício da Prograd na análise dos processos, professora Kátia alterou o voto de seu 56 

parecer, manifestando não ser favorável à reinclusão do ex-aluno Gustavo Oliveira e Silva. Posto em 57 

votação, o parecer foi aprovado com 10 (dez) votos favoráveis, 04 (quatro) votos contrários e 03 (três) 58 

abstenções. 6. Solicitação de reconsideração da decisão do Colegiado do curso de Fisioterapia em 59 

relação ao pedido de reinclusão do ex-aluno Leonardo Barretta Rizola – Parecerista: professora 60 

Janine Gomes Cassiano; Professor Bruno fez a leitura do parecer de indeferimento da solicitação de 61 

reconsideração da decisão do Colegiado do curso de Fisioterapia em relação ao pedido de reinclusão 62 

do ex-aluno Leonardo Barretta Rizola. Em seu mérito e voto, a relatora apontou que o estudante alega 63 

um erro do sistema de matrícula, porém, apesar da reincidência, não buscou rever a situação em tempo 64 

hábil para evitar novo cancelamento de registro. Professor Mauro complementou que nos critérios 65 

indicados na análise dos processos pelo Ofício Prograd 017/99, não é válido o esquecimento do aluno 66 

para efetuar a matrícula. Em votação, o parecer foi aprovado com 12 (doze) votos favoráveis, 02 67 

(dois) votos contrários e 03 (três) abstenções. O servidor técnico-administrativo Rodolfo Amorim de 68 

Assis chegou para participar da reunião. 7. Pedido de Licença para a Capacitação da servidora 69 

técnico-administrativa Adriana Soares Viana – Parecerista: professora Fátima Valéria 70 

Rodrigues; A relatora leu seu parecer favorável à aprovação do pedido de Licença para Capacitação 71 

da bibliotecária Adriana Soares Viana, que está cursando o mestrado em Ciência da Informação na 72 

Universidade Federal de Minas Gerais, área de concentração “Produção, organização e utilização da 73 

informação”, linha de pesquisa “Informação, cultura e sociedade”. O servidor técnico-administrativo 74 

Carlos reforçou que tal pedido está amparado pelo Art. 10 do Decreto Nº 5.707 de 23 de fevereiro de 75 

2006, que a Biblioteca é um setor chave da Unidade e quanto mais capacitados estiverem seus 76 

funcionários, melhor. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 8. Pedido de 77 

Licença para a Capacitação da servidora técnico-administrativa Márcia Cristina de Andrade 78 

Santa Bárbara – Parecerista: professora Cristiane Miryam Drumond de Brito; A relatora leu seu 79 

parecer favorável à aprovação da Licença para Capacitação da bibliotecária Márcia Cristina de 80 

Andrade Santa Bárbara, que está cursando o mestrado em Sistemas de Informação e Gestão do 81 

Conhecimento na Universidade Fumec, área de concentração “Gestão do conhecimento”, linha de 82 

pesquisa “Gestão da informação e do conhecimento”. Em votação, o parecer foi aprovado por 83 

unanimidade. 9. Reconstituição da Comissão de Biblioteca e Política Institucional da Unidade 84 

com relação a sua Biblioteca; A chefe da Biblioteca da Unidade, Íris da Silva, entrou na sala de 85 

reuniões para tratar exclusivamente sobre este item. Íris informou que a Comissão de Biblioteca 86 

possui apenas um docente como membro, lembrando que quando esta comissão foi constituída, ela 87 

defendeu a importância de se ter um representante docente de cada curso, para que se tenham 88 

membros aptos a definir sobre o descarte de qualquer material da biblioteca. Professor Sérgio 89 

consultou se o docente Cleber Augusto Gonçalves Dias, do curso de Educação Física, deseja 90 

permanecer como membro desta Comissão, tendo o mesmo manifestado que sim. Diante disso, a 91 

Congregação deliberou que os departamentos de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional devem indicar, 92 

até 07 de novembro de 2014, um nome de docente cada para reconstituição da Comissão de 93 

Biblioteca. Professor Cleber disse que esta comissão deve ser proativa, buscando a ampliação e o 94 

desenvolvimento da biblioteca, seja por meio de apoio interno ou externo. O professor expôs que a 95 

Biblioteca da Unidade é pobre em livros, deve-se procurar aumentar o seu acervo. Íris esclareceu que 96 

todos os anos a biblioteca solicita indicações de livros a todos os setores para aquisição, devendo os 97 

mesmos estar atentos a isto para que não faltem obras importantes. Porém, ela explicou que, com o 98 

pregão eletrônico, demora mais de um ano para a biblioteca receber os livros. A bibliotecária Íris 99 

ainda distribuiu um relatório com a situação da biblioteca, informando, dentre outros, o número de 100 

funcionários, o horário de funcionamento de 14 horas diárias desde o curso noturno de Educação 101 

Física, a crescente demanda de atendimento, assim como os pedidos de equipamentos e mobiliário 102 
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solicitados à direção desde 2012 e a quantidade mínima com que foram contemplados, e a solicitação 103 

para o pregão de mobiliário 2014. Como chefe da biblioteca, Íris solicitou uma atenção especial às 104 

demandas deste setor, principalmente na questão de mobiliário e equipamentos de informática, 105 

alegando que a maior parte do mobiliário data de sua fundação, precisando atentar-se para a questão 106 

de ergonomia, segurança e estética. Professor Franco apresentou um arranjo de flores, adquirido 107 

via Cenex em nome da Congregação, dizendo que o mesmo será enviado à docente Luci Fuscaldi 108 

Teixeira-Salmela, do Departamento de Fisioterapia, por ocasião do falecimento do seu esposo John 109 

Henry Salmela, professor visitante aposentado desta Unidade. O professor solicitou que a direção 110 

faça uma carta em nome da Escola para ser enviada juntamente com as flores. 10. Informes e 111 

Outros assuntos: Houve inversão de pauta: 10.6. OlimpHÉRCULES; O presidente da Associação 112 

Atlética Acadêmica (AAA) da Unidade, Juan Thiago Gomes, entrou na sala de reuniões para 113 

comentar sobre a realização do OlimpHÉRCULES, apresentando uma planilha com a receita e as 114 

despesas, e um formulário que traz informações sobre as delegações inscritas, o resultado das 115 

avaliações com a comunidade acadêmica e as dificuldades encontradas na prática do evento. O 116 

representante discente Vitor declarou que por se tratar de um projeto pioneiro, era previsto que o 117 

mesmo teria alguns problemas, que deverão ser sanados nas próximas edições do evento. A 118 

Congregação determinou que, para os próximos anos, o projeto seja preparado com antecedência para 119 

uma melhor divulgação do mesmo, e que também tenha o envolvimento dos cursos de Fisioterapia e 120 

Terapia Ocupacional. Professor Herbert comunicou que o próximo evento poderá contar com uma 121 

enfermeira, profissional que já estará disponível na Unidade na ocasião, sendo que o espaço físico 122 

para o serviço de enfermagem na Escola já existe. Professor Herbert comunicou ainda que os 123 

materiais esportivos comprados pela Unidade para o OlimpHÉRCULES serão encaminhados aos 124 

departamentos que deverão aceitá-los de acordo com seus interesses e necessidades. 10.5. Obras da 125 

Unidade; Professor Sérgio explicou o andamento das obras da Unidade: a) reforma das quadras e 126 

ginásio – o projeto vai entrar na fila do Departamento de Manutenção e Operação da Infraestrutura 127 

(Demai), tendo sido reservada a verba do Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão 128 

das Universidades Federais (REUNI) e a verba dos laboratórios de graduação que será repassada à 129 

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (Proplan); b) reforma do piso da sala de dança – 130 

arquiteta da Universidade sugere que a reforma seja feita em conjunto, uma vez que foram detectados 131 

outros problemas: na iluminação, com o espelho, com as barras. Professor Gustavo, com intenção de 132 

agilizar o processo, solicitou que para sala de dança não seja feito um projeto global, mas apenas a 133 

reforma no piso. Professor Sérgio irá verificar se a Universidade pode atender a esta solicitação; c) 134 

auditório – o projeto está na fase final de elaboração e será licitado; d) cobertura da piscina – projeto 135 

concluído sendo que o subprojeto de aquecimento foi licitado e executado por uma empresa de fora. 136 

No momento aguarda para ser licitado; e) catracas do estacionamento – estão em processo final de 137 

instalação, sendo que o acesso ao estacionamento de baixo será feito pela catraca que já existe, e para 138 

o estacionamento superior, terá que se passar por duas catracas, pela que já existe e por outra que será 139 

instalada na parte de cima; f) Centro de Treinamento Esportivo (CTE) – o projeto para finalização do 140 

parque aquático está sendo concluído, já o projeto do pavilhão esportivo, a Universidade não 141 

conseguiu concluí-lo, tendo sido solicitado novo projeto, que necessita da contratação de uma 142 

empresa; g) Obras de expansão – precisa fazer contratação integrada para expansão da estrutura 143 

escolar, na qual um empresa apresenta, edita e executa o projeto para construção de salas de aula e 144 

laboratórios por meio de container, um modelo construtivo inovador; h) projeto para musculação – 145 

está em fase de pré-recurso e ainda não há previsão de elaboração de projeto. 10.1. Organograma da 146 

Unidade; Professor Sérgio esclareceu que o organograma foi solicitado pela Pró-Reitoria de Recursos 147 

Humanos a todas as Unidades e tem como único objetivo informar a estrutura de cada uma para 148 

alocação de vagas de servidores técnico-administrativos. O professor apontou os vários 149 

questionamentos que surgiram a respeito do organograma pelos membros da Congregação e reforçou 150 

que o mesmo não servirá, no momento, para um planejamento de organização. 10.2. Prazo para 151 

Comissão que irá estabelecer parâmetros e indicadores para avaliação das atividades docentes 152 

para progressão funcional e para promoção à Classe de Professor Associado; Professor Sérgio 153 
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solicitou que a Comissão apresente, na próxima reunião da Congregação, para análise e aprovação, os 154 

parâmetros e indicadores para a avaliação dos pedidos de progressão funcional e promoção docente. O 155 

professor solicitou ainda que estes dados sejam enviados até o dia 24 de novembro de 2014 para a 156 

Secretaria Geral, para repasse dos mesmos aos membros da Congregação, que os analisarão 157 

previamente, o que facilitará a discussão da questão na reunião da Congregação. 10.3. Prazo para 158 

Comissão que irá estabelecer critérios para regulamentação do comércio na Unidade; Professor 159 

Sérgio solicitou que esta Comissão apresente seu trabalho na próxima reunião da Congregação para 160 

análise e aprovação, mas que os critérios sejam enviados até o dia 24 de novembro de 2014 para a 161 

Secretaria Geral, para repasse dos mesmos aos membros da Congregação, para uma análise prévia 162 

antes da reunião da Congregação. 10.4. Utilização da verba da Pró-Reitoria de Graduação; 163 

Professor Herbert expôs que no início do ano foi informado o valor da verba da Pró-Reitoria de 164 

Graduação para cada Colegiado. Há uma distribuição deste valor, mas os Colegiados não fizeram um 165 

controle para saber quanto cada um utilizou desta verba, tendo Colegiado que usou 166 

indiscriminadamente esta verba e outro que quase não usou, e quando precisou utilizá-la, a mesma já 167 

havia acabado. O professor informou que no próximo ano a Contabilidade irá fazer o controle do valor 168 

desta verba por Departamento, debitando de cada conta no ato da aprovação de cada pagamento, e ao 169 

acabar a cota, o Departamento será informado. Professor Herbert pediu que, mesmo com esta medida, 170 

os Colegiados também façam seu controle. Depois de encerrada a sessão, da qual para constar lavrei a 171 

presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por mim, Cleide Alana Cândida Freitas de 172 

Miranda, secretária desta Unidade, e por todos que a aprovaram. Belo Horizonte 03 de novembro de 173 

2014. 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. 174 

SÉRGIO TEIXEIRA DA FONSECA ___________________________________________________ 175 

HERBERT UGRINOWITSCH ________________________________________________________ 176 

GUSTAVO PEREIRA CÔRTES _______________________________________________________ 177 

FERNANDO VÍTOR LIMA __________________________________________________________ 178 

FÁTIMA RODRIGUES DE PAULA ___________________________________________________ 179 

CRISTIANE MIRYAM DRUMOND DE BRITO _________________________________________ 180 

SILVIO RICARDO DA SILVA _______________________________________________________ 181 

MAURO HELENO CHAGAS _________________________________________________________ 182 

ALINE ALVIM SCIANNI ____________________________________________________________ 183 

KÁTIA LÚCIA MOREIRA LEMOS ___________________________________________________ 184 

JULIANA DE MELO OCARINO ______________________________________________________ 185 

JANINE GOMES CASSIANO_________________________________________________________ 186 

LESZEK ANTONI SZMUCHROWSKI _________________________________________________ 187 

PABLO JUAN GRECO ______________________________________________________________ 188 

FRANCO NOCE ___________________________________________________________________ 189 
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CARLOS ALBERTO SOARES DE ANDRADE __________________________________________ 190 

DEDISON JUSTINO NETO __________________________________________________________ 191 

FABIO EUSTÁQUIO PERDIGÃO DE OLIVEIRA ________________________________________ 192 

MARCOS DITTMAR BUBA _________________________________________________________ 193 


