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a
 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 

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

EM 01 DE DEZEMBRO DE 2014. 

Ao primeiro dia do mês de dezembro 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, Lívia de Castro Magalhães, Cleber Augusto Gonçalves Dias, 5 

Aline Alvim Scianni, Kátia Lúcia Moreira Lemos, Juliana de Melo Ocarino, Bruno Souza Bechara 6 

Maxta, Pablo Juan Greco e Franco Noce. Os Servidores Técnico-Administrativos em Educação: 7 

Carlos Alberto Soares de Andrade e Dedison Justino Neto. Representação Discente: Vitor Lucas de 8 

Faria Pessoa e Marcos Dittmar Buba. Ausências Justificadas: Fátima Rodrigues de Paula, Mauro 9 

Heleno Chagas e Samuel Penna Wanner. Verificando a existência de quórum o Senhor Presidente deu 10 

por aberto os trabalhos para atender a seguinte pauta: 1. Ata 460; 2. Referendum – Afastamentos – 11 

Aprovados Ad-referendum; 3. Homologação dos pareceres finais da Banca Examinadora de 12 

avaliação de desempenho acadêmico para a Classe de Professor Associado; 4. Projeto de 13 

Extensão “Ciclo de extensão em Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG” – Parecerista: 14 

professora Danielle Aparecida Gomes Pereira; 5. Progressão Funcional da docente Aline Alvim 15 

Scianni – Parecerista: professora Kátia Lúcia Moreira Lemos; 6. Encargos Didáticos do 16 

Departamento de Terapia Ocupacional do 1º semestre de 2015 – Parecerista: professor Gustavo 17 

Pereira Côrtes; 7. Pedido de Redução de Jornada de Trabalho da assistente técnico-18 

administrativa Juliana Pieve de Souza – Parecerista: professor Franco Noce; 8. Pedido de 19 

Redução de Jornada de Trabalho do assistente em administração Pedro Humberto Tavares de 20 

Melo Silva – Parecerista: professor Leszek Antoni Szmuchrowski; 9. Solicitação de 21 

reconsideração da decisão da Congregação para reinclusão administrativa do ex-aluno Gustavo 22 

Oliveira e Silva – Parecerista: professor Pablo Juan Greco; 10. Solicitação de reconsideração da 23 

decisão da Congregação para reinclusão administrativa do ex-aluno Leonardo Barretta Rizola – 24 

Parecerista: professor Fernando Vítor Lima; 11. Indicar representantes da Unidade junto ao 25 

CEPE; 12. Indicar docente representante da Congregação para compor o Comitê Local de 26 

Avaliação para a avaliação de desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos; 13. 27 

Aprovação dos critérios para regulamentação do comércio na Unidade; 14. Perfil de referência 28 

da carreira docente e da matriz de regime de trabalho da Unidade; 15. Informes e Outros 29 

assuntos: 15.1. Planejamento diante do grande número de concursos para docentes no ano de 30 

2015; 15.2. Prazo para Comissão apresentar a proposta dos parâmetros e indicadores para 31 

avaliação dos pedidos de progressão funcional e promoção docente. 1. Ata 460; Ata aprovada por 32 

unanimidade. 2. Referendum – Afastamentos – Aprovados Ad-referendum; Os afastamentos no/do 33 

país foram votados em bloco e foram referendados por unanimidade. 3. Homologação dos pareceres 34 

finais da Banca Examinadora de avaliação de desempenho acadêmico para a Classe de 35 

Professor Associado; Professor Sérgio procedeu à leitura dos votos dos pareceres finais para o pedido 36 

de promoção à Classe de Professor Associado dos professores Ana Cláudia Porfírio Couto, Cristiane 37 

Miryam Drumond de Brito, Janine Gomes Cassiano, Maria Cristina Rosa e Meily Assbú Linhales, 38 

tendo todos estes docentes sido aprovados. Os pareceres finais foram votados em bloco e 39 

homologados por unanimidade. 4. Projeto de Extensão “Ciclo de extensão em Fisioterapia e 40 

Terapia Ocupacional da UFMG” – Parecerista: professora Danielle Aparecida Gomes Pereira; 41 

Professor Sérgio realizou a leitura do parecer favorável à aprovação do projeto. Posto em votação, o 42 

parecer foi aprovado por unanimidade. 5. Progressão Funcional da docente Aline Alvim Scianni – 43 

Parecerista: professora Kátia Lúcia Moreira Lemos; Após o conhecimento do parecer favorável à 44 

progressão funcional, ocorreu a votação e o parecer foi aprovado com 14 (quatorze) votos favoráveis, 45 

e 02 (duas) abstenções. 6. Encargos Didáticos do Departamento de Terapia Ocupacional do 1º 46 

semestre de 2015 – Parecerista: professor Gustavo Pereira Côrtes; O relator leu seu parecer 47 

favorável à aprovação dos encargos didáticos, o qual, em votação, foi aprovado por unanimidade. 48 

Professor Gustavo sugeriu que a presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), 49 

professora Ana Maria Gontijo Figueiredo, fosse convidada a participar da próxima reunião da 50 

Congregação para esclarecer sobre como é realizado o cálculo para se chegar ao valor da planilha dos 51 
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departamentos referente aos encargos didáticos, uma vez que aquele informado pelos departamentos 52 

difere-se do registro apresentado pela CPPD. 7. Pedido de Redução de Jornada de Trabalho da 53 

assistente técnico-administrativa Juliana Pieve de Souza – Parecerista: professor Franco Noce; 54 

O relator fez a leitura de seu parecer favorável ao pedido de redução da jornada de trabalho da 55 

servidora Juliana Pieve de Souza de 40 para 30 horas semanais, alegando que a assistente técnico-56 

administrativa está amparada pela Medida Provisória Nº 1.917 de 29 de julho de 1999 e suas reedições 57 

que tratam sobre a “Jornada de trabalho reduzida com remuneração proporcional” de servidores civis 58 

do Poder Executivo Federal. Professor Gustavo disse que tal servidora, lotada no Departamento de 59 

Educação Física, é uma excelente funcionária, já tendo realizado um planejamento para execução das 60 

atividades da secretaria do departamento mediante sua redução de jornada de trabalho, defendo que a 61 

mesma conseguirá, dessa maneira, atender toda demanda de trabalho daquela secretaria. O professor 62 

lembrou também que a redução da jornada de trabalho pode ser revertida a qualquer momento. Posto 63 

em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 8. Pedido de Redução de Jornada de 64 

Trabalho do assistente em administração Pedro Humberto Tavares de Melo Silva – Parecerista: 65 

professor Leszek Antoni Szmuchrowski; O assistente em administração Pedro Humberto Tavares de 66 

Melo Silva solicitou a redução de sua jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais com 67 

remuneração proporcional, tendo seu pedido fundamentado pela Medida Provisória Nº 1.917, que foi 68 

revogada, sendo reeditada pela Medida Provisória Nº 2.174-28, de 24 de agosto de 2001. Professora 69 

Kátia, chefe imediata deste servidor, disse ser favorável ao pedido. Após o conhecimento do parecer 70 

favorável emitido pelo professor Leszek ao pedido de redução de jornada de trabalho, ocorreu a 71 

votação e o parecer foi aprovado com 15 (quinze) votos favoráveis, e 01 (uma) abstenção. O servidor 72 

Dedison argumentou que tais pedidos, que já são aprovados pela chefia imediata e pela diretoria, não 73 

precisariam ser aprovados também pela Congregação. Professor Sérgio disse que a diretoria tem como 74 

conduta consultar a Congregação sobre tais assuntos e isto será mantido. 9. Solicitação de 75 

reconsideração da decisão da Congregação para reinclusão administrativa do ex-aluno Gustavo 76 

Oliveira e Silva – Parecerista: professor Pablo Juan Greco; Professor Pablo leu seu parecer 77 

desfavorável à solicitação de reconsideração da decisão da Congregação para reinclusão 78 

administrativa de Gustavo Oliveira e Silva, ex-aluno do curso de graduação em Fisioterapia. Posto em 79 

votação, o parecer foi aprovado com 03 (três abstenções). Professor Cleber retirou-se da reunião 80 

dizendo que compareceu a pedido do professor Silvio por ser seu suplente, mas que já estava com 81 

outra reunião agendada. 10. Solicitação de reconsideração da decisão da Congregação para 82 

reinclusão administrativa do ex-aluno Leonardo Barretta Rizola – Parecerista: professor 83 

Fernando Vítor Lima; Professor Fernando leu seu parecer de desaprovação à solicitação de 84 

reconsideração da decisão da Congregação para reinclusão administrativa de Leonardo Barretta 85 

Rizola, ex-aluno do curso de graduação em Fisioterapia. Em votação, o parecer foi aprovado com 02 86 

(duas) abstenções. 11. Indicar representantes da Unidade junto ao CEPE; Professor Sérgio 87 

informou que, por motivo de estudo, a professora Danusa Dias Soares deixou a representação do 88 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e sua suplente, professora Lígia de Loiola Cisneiros, 89 

manifestou interesse em substituí-la na representação nos últimos três meses, sendo este o prazo 90 

máximo que um suplente pode assumir. O professor explicou que agora será necessário fazer nova 91 

indicação de representantes da Unidade junto ao CEPE, mediante manifestações dos professores 92 

interessados, não devendo ser indicações dos departamentos. Professor Sérgio apresentou a primeira 93 

chapa, composta pelas professoras Adriana de França Drummond (Departamento de Terapia 94 

Ocupacional) como titular e Christianne Luce Gomes (Departamento de Educação Física) como 95 

suplente, informando que ambas manifestaram interesse nesta representação logo após a saída da 96 

professora Danusa. A segunda chapa é composta por professoras do Departamento de Fisioterapia: 97 

Lígia de Loila Cisneros como titular e Lygia Paccini Lustosa como suplente. Em votação, foi eleita a 98 

primeira chapa, com 09 (nove) votos favoráveis, tendo a segunda chapa obtido 02 (dois) votos 99 

favoráveis e 04 (quatro) votos foram de abstenção. 12. Indicar docente representante da 100 

Congregação para compor o Comitê Local de Avaliação para a avaliação de desempenho dos 101 

Servidores Técnico-Administrativos; Professor Sérgio comunicou que a Pró-Reitoria de Recursos 102 
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Humanos solicitou a designação de um Comitê Local de Avaliação para a avaliação de desempenho 103 

dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação (TAE) relativa ao ano de 2014. Este comitê 104 

terá as seguintes competências: coordenar o processo no local, consolidar os dados em relatório final, 105 

ser primeira instância de recurso. Professor Sérgio realizou uma consulta de interesse a fim de definir 106 

quem será o representante da Congregação neste comitê, tendo a manifestação favorável do professor 107 

Fernando. Sendo assim, o Comitê Local de Avaliação terá a seguinte composição: como dirigente da 108 

Unidade, professor Sérgio Teixeira da Fonseca; como docente representante da Congregação, 109 

professor Fernando Vítor Lima; como servidores técnico-administrativos em educação, escolhido por 110 

seus pares, Jeice de Souza Ignácio e Luís Fernando Amâncio Santos; e a servidora responsável pela 111 

Seção de Pessoal, Marilene Leroy Alves Marques. 13. Aprovação dos critérios para 112 

regulamentação do comércio na Unidade; Professor Bruno realizou a leitura do relatório de 113 

atividades da comissão incumbida de estabelecer critérios para a prática de comércio no âmbito da 114 

Unidade. A Comissão, composta pelo docente Bruno Souza Bechara Maxta, o servidor técnico-115 

administrativo Carlos Alberto Soares de Andrade e o aluno Marcos Dittmar Buba, presumiu que 116 

podem se configurar como interesses institucionais: I) a oferta de espaço para a comercialização de 117 

produtos e materiais durante as atividades acadêmicas e/ou de outras naturezas organizadas por 118 

docentes, técnicos-administrativos e/ou discentes; II) a autorização para que o corpo discente, por 119 

meio de suas instâncias representativas, comercialize produtos com a finalidade de gerar recursos 120 

financeiros para as suas atividades de representação ou associação estudantil; III) a formalização de 121 

outras atividades de comércio realizada por ambulantes e autônomos, bem como a propaganda de 122 

empresas de prestação de serviços configuradas, atualmente, reconhecidas como atos precários, nos 123 

espaços das Unidades. Deste modo, são critérios sugeridos por esta Comissão para existência de 124 

atividades de comércio no âmbito das edificações e espaços da Unidade: a) o envolvimento da 125 

atividade de comércio nos planos de trabalho e/ou projetos de ensino, pesquisa e extensão dos órgãos 126 

da Unidade, como também das instâncias de representação estudantil; b) a existência de Termo de 127 

Compromisso a ser elaborado, com o apoio técnico e da assessoria jurídica do Departamento de 128 

Logística de Suprimentos e de Serviços Operacionais da Universidade Federal de Minas Gerais, e 129 

celebrado entre os interessados em comercializar produtos e os responsáveis pela organização dos 130 

eventos/atividades correlacionados ao comércio; c) reconhecimento institucional da atividade de 131 

comércio pelos órgãos da Unidade e autorização da mesma pela Direção da Escola de Educação 132 

Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Após ampla discussão, professor Sérgio solicitou a retirada 133 

do item “III”, uma vez que este item pode trazer problemas para a Escola. Em votação, a proposta  da 134 

Comissão, condicionada ao atendimento da solicitação citada, foi aprovada com 01 (uma) abstenção. 135 

14. Perfil de referência da carreira docente e da matriz de regime de trabalho da Unidade; 136 

Professor Sérgio esclareceu que para matriz de regime de trabalho docente da Unidade deve-se definir 137 

os percentuais aceitáveis pela Escola que não seja Dedicação Exclusiva (D.E.). Atualmente é esperado 138 

um mínimo de 2/3 (dois terços) de docentes D.E. na Unidade. Professor Sérgio pediu para os chefes 139 

de departamento refletirem sobre o que justifica a redução dos 2/3 ou o aumento deste valor. Os 140 

departamentos de Educação Física e de Terapia Ocupacional propuseram o aumento para 100% de 141 

docentes D.E., enquanto os departamentos de Esportes e de Fisioterapia propuseram manter os 2/3. 142 

Após discussão a respeito da matriz de regime de trabalho da Unidade, votou-se em duas propostas: 1) 143 

manter o mínimo de 2/3 de docentes D.E.; 2) passar para 100% de docentes D.E.. Em votação, foi 144 

aprovada a primeira proposta, com 07 (sete) votos favoráveis, tendo a segunda proposta obtido 03 145 

(três) votos favoráveis e 05 (cinco) votos foram de abstenção. Em relação ao perfil de referência da 146 

carreira docente, professor Sérgio solicitou que as propostas sejam enviadas para o e-mail da diretoria. 147 

15. Informes e Outros assuntos: 15.1. Planejamento diante do grande número de concursos para 148 

docentes no ano de 2015; 15.2. Prazo para Comissão apresentar a proposta dos parâmetros e 149 

indicadores para avaliação dos pedidos de progressão funcional e promoção docente. Não houve 150 

tempo para abordar as questões dos itens 15.1 e 15.2. A maioria dos membros se retirou da sala de 151 

reuniões após o item 14, não havendo mais quórum. Depois de encerrada a sessão, da qual para 152 

constar lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por mim, Cleide Alana Cândida 153 
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Freitas de Miranda, secretária desta Unidade, e por todos que a aprovaram. Belo Horizonte 01 de 154 

dezembro de 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. 155 

SÉRGIO TEIXEIRA DA FONSECA ___________________________________________________ 156 

HERBERT UGRINOWITSCH ________________________________________________________ 157 

GUSTAVO PEREIRA CÔRTES _______________________________________________________ 158 

FERNANDO VÍTOR LIMA __________________________________________________________ 159 

FÁTIMA RODRIGUES DE PAULA ___________________________________________________ 160 

CRISTIANE MIRYAM DRUMOND DE BRITO _________________________________________ 161 

CLEBER AUGUSTO GONÇALVES DIAS ______________________________________________ 162 

MAURO HELENO CHAGAS _________________________________________________________ 163 

ALINE ALVIM SCIANNI ____________________________________________________________ 164 

KÁTIA LÚCIA MOREIRA LEMOS ___________________________________________________ 165 

JULIANA DE MELO OCARINO ______________________________________________________ 166 

JANINE GOMES CASSIANO_________________________________________________________ 167 

LESZEK ANTONI SZMUCHROWSKI _________________________________________________ 168 

PABLO JUAN GRECO ______________________________________________________________ 169 

FRANCO NOCE ___________________________________________________________________ 170 

CARLOS ALBERTO SOARES DE ANDRADE __________________________________________ 171 

DEDISON JUSTINO NETO __________________________________________________________ 172 

FABIO EUSTÁQUIO PERDIGÃO DE OLIVEIRA ________________________________________ 173 

MARCOS DITTMAR BUBA _________________________________________________________ 174 


