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Aos dois dias do mês de maio de 2016, reuniram-se na Sala da Congregação da Escola de Educação
Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais, situada à
Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627, às 14 horas, sob a presidência do senhor diretor, professor
Sérgio Teixeira da Fonseca, os seguintes professores: Gustavo Pereira Côrtes, Reginaldo Gonçalves,
Lygia Paccini Lustosa, Cléber Augusto Gonçalves Dias, Samuel Penna Wanner, Aline Alvim Scianni,
André Gustavo Pereira de Andrade, Rosana Ferreira Sampaio, Marco Túlio de Mello e Franco Noce.
Servidores Técnico-Administrativos em Educação: Juliana Pieve de Sousa e Luís Fernando
Amâncio Santos. Representação Discente: Laura Lívia da Fonseca e André Felipe Santos Pereira.
Ausência Justificada: Juliana de Melo Ocarino, Bruno Souza Bechara Maxta e Cristiane Miryam
Drumond de Brito. Verificando a existência de quorum o senhor presidente deu por aberto os
trabalhos para atender a seguinte pauta: 1. Homologação da eleição para o cargo de Diretor do
Centro de Treinamento Esportivo (CTE); 2. Ata 475; 3. Referendum – Afastamentos –
Aprovados Ad referendum; 4. Homologação progressão funcional docente-Interessado: José
Ângelo Gariglio; 5. Relatório Final de estágio probatório da docente profa. Danusa Dias Soares
– Parecerista: Franco Noce; 6. Relatório Final de estágio probatório da docente prof. Luciano
Pereira da Silva – Parecerista: Profa. Isabel Cristina Vieira Coimbra Diniz; 7. Ação de
extensão: IV Copa Hércules de Futsal; 8. Ação de extensão: Semana da Educação Física; 9.
Ação de extensão: Atendimento Cardiovascular de Emergência; 10. Ação de extensão:
Supermeeting de Atletismo; 11. Indicação de ex-aluno a ser atribuída a medalha de honra da
UFMG; 12. Indicação de membros para COEP; 13. Prestação de contas do exercício de 2015EEFFTO; 14. Informes e Outros assuntos. Professor Sérgio deu as boas-vindas aos integrantes da
Congregação e passou em seguida à pauta da reunião. 1. Homologação da eleição para o cargo de
Diretor do Centro de Treinamento Esportivo (CTE); Eleição homologada por unanimidade. 2. Ata
475; Posta em votação, foi aprovada com 01 (uma) abstenção. 3. Referendum – Afastamentos –
Aprovados Ad referendum; Os afastamentos foram aprovados por unanimidade 4. Homologação
progressão funcional docente-Interessado: José Ângelo Gariglio; Professor Sérgio leu o parecer da
câmara. Aprovado por unanimidade. 5. Relatório Final de estágio probatório da docente profa.
Danusa Dias Soares – Parecerista: Franco Noce; Professor Franco leu o mérito de seu parecer.
Professora Rosana insistiu quanto à questão da não reprodução no parecer da congregação das
informações contidas naquele oriundo da comissão final de estágio probatório, embora tal ocorrência
não se houvesse verificado no parecer lido, em que foram seguidas estritamente as disposições
acordadas em reuniões pregressas da congregação, não se oferecendo qualquer ensejo de uma
controvérsia nessa direção. Professor Marco questionou se, adotando-se os procedimentos de
elaboração determinados pela congregação, o parecer poderia então reduzir-se a três linhas. Professor
Sérgio disse considerar conveniente, como um ato de deferência e reconhecimento ao trabalho da
comissão, referir-se a ele, ainda que de forma sucinta, e que a conferência dos aspectos processuais
não permitiria uma redação tão reduzida. Professor Franco, devido a solicitações, leu também o
histórico de seu parecer. Professor Sérgio disse o problema todo centrar-se no fato de a manifestação
postrema da congregação sobre o estágio probatório frequentemente tratar-se de uma mera repetição
da análise final da comissão, sem que houvesse algum apontamento ou abordagem a respeito do
procedimento seguido. Aprovado com 01 (uma) abstenção. 6. Relatório Final de estágio probatório
do docente prof. Luciano Pereira da Silva – Parecerista: Profa. Isabel Cristina Vieira Coimbra
Diniz; Professor André Gustavo leu o parecer, no qual fora arrolada toda a documentação avaliada
pela comissão. Professor Sérgio mencionou que havia certa preocupação com a má impressão que a
diversidade de pareceres poderia causar nas instâncias superiores. O aspecto fundamental não deveria
ser a análise do candidato, pois a comissão já a fizera. Professora Rosana afirmou a competência da
congregação no processo de estágio probatório assemelhar-se à de uma instância recursal. Professor
Sérgio sugeriu que não se suprimisse completamente no parecer o juízo da comissão final, a fim de
que não se criasse desconforto pela omissão completa de citações ao árduo trabalho de avaliação.
Professor André Gustavo interrogou se o parecer deveria ser refeito. Professor Sérgio respondeu que,
estando presente o conteúdo necessário, o excesso o não comprometeria e seria tolerável. Professor
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Franco opinou que a informatização dos procedimentos pouparia tempo e energia. Aprovado por
unanimidade 7. Ação de extensão: IV Copa Hércules de Futsal; Professor Sérgio leu o parecer da
câmara. Professor Gustavo informou ser a revisão de um primeiro projeto que viera muito imperfeito.
Aprovado por unanimidade. 8. Ação de extensão: Semana da Educação Física; Professor Sérgio leu
primeiramente o da câmara, depois o parecer técnico do CENEX foi lido por Professor Franco.
Professor André disse que a organização da primeira edição evento fora feita às pressas, donde os
desacertos de sua realização inaugural, mormente financeiros, que deveriam resolver-se nos próximos,
cuja periodicidade seria anual, visto que a estratégia de captação de recursos já estava sendo pensada.
Professor Franco disse que a central de eventos do CENEX estava tentando promover a formação de
um núcleo de pessoas treinadas e quem tivesse interesse seria remunerado quando trabalhasse fora do
horário de trabalho. Professor Samuel perguntou se o CENEX poderia emitir recibos dos serviços, dos
quais necessitavam aqueles que receberam recursos de fomento, a fim de que fizessem a prestação de
contas. Professor Sérgio respondeu que atualmente o ajuste ainda se constituía inter partes. A
servidora Juliana sugeriu troca do período trabalhado por horas, ao que professor Sérgio redarguiu ser
o banco de horas ilegal. O que o diretor poderia fazer seria abonar o tempo de trabalho, porém seria
necessário o consentimento do funcionário. Professor Marco mencionou uma dificuldade recente que
tivera no CAD em que, mesmo de posse do recurso financeiro, não conseguira realizar os pagamentos
dos serviços pela inexistência de mecanismo institucional para tanto. Professor Sérgio apresentou duas
soluções a serem implementadas no caso do CENEX, a primeira, o recebimento de bolsa, que se
estabeleceria em um sistema de rodízio entre os integrantes, e a segunda, a inclusão do valor dos
serviços na taxa do aluguel, especialmente nos casos em que fosse preciso a emissão de notas.
Aprovado por unanimidade. 9. Ação de extensão: Atendimento Cardiovascular de Emergência;
Professor Sérgio leu primeiramente o da câmara, depois o parecer técnico do CENEX foi lido por
Professor Franco. Este disse ser o objetivo da ação capacitar os participantes, que na primeira oferta
seriam monitores de projetos de extensão, sobre como agir em situação emergencial de forma rápida e
precisa. Professor Sérgio aconselhou que quem porventura se interessasse em participar, deveria
procurar professora Andressa, pois certamente se promoveriam ulteriores realizações da ação.
Professor Franco declarou que outras ações educacionais estavam em planejamento. Professor Sérgio
afirmou que finalmente o DAST possuía uma ambulância, e que, em caso de ocorrências, a orientação
sobre o que precisaria ser feito deveria ser obtida no posto de enfermagem, o qual era uma
necessidade premente da escola desde há muito tempo, e fora finalmente implantado durante a atual
gestão devido a criação da EBSERH, cuja atuação no hospital das clínicas, liberara enfermeiros e
possibilitara a transferência da funcionária Silvia para a EEFFTO. Aprovado por unanimidade. 10.
Ação de extensão: Supermeeting de Atletismo; Professor Sérgio leu o parecer da câmera e pediu a
professor Reginaldo para falar sobre o evento, o qual informou que o mesmo constava no calendário
previamente com um formato de competição regional; no entanto, professor Leszek vislumbrara uma
oportunidade de transformá-lo em um acontecimento de projeção nacional, reunindo atletas de
altíssimo nível em busca do índice para participação nos jogos Olímpicos. As pequenas falhas que
ocorreram não comprometeram o sucesso da ação, que dera visibilidade nacional ao CTE e atraíra o
interesse de três clubes de alto nível, que iniciaram entendimentos para uso das dependências para
treinamento. Houve parcerias com a FIEMG e contatos com empresas. Professor Sérgio ressaltou que
a EEFFTO prestou apoio institucional, porém nenhum dispêndio financeiro, tendo a ação sido
completamente executada com recursos próprios. Professor Reginaldo relatou que os participantes se
surpreenderam com a estrutura do CTE, à qual nada existe equiparável no Brasil ultrapassando em
qualidade muitas instituições estrangeiras. Mesmo sem apoio financeiro imediato a confiança dos
organizadores é de que a exposição atrairá patrocinadores no futuro. Professor Marco concordou ser
esse o caminho, pois o CTE necessitaria de um período de investimento para criar visibilidade.
Professor Reginaldo ressaltou que cerca de 30 alunos graduação participaram e possíveis parcerias
foram contatadas. Aprovado em votação por unanimidade. 11. Indicação de ex-aluno a ser
atribuída a medalha de honra da UFMG; Professor Sérgio passou a palavra aos departamentos, dos
quais apenas dois sugeriram nomes. Professor Reginaldo, em nome do Departamento de Esportes,
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indicou Antônio Marcos Lerbach, expondo resumidamente sua história de muitos anos de serviços
prestados ao voleibol brasileiro. Professor Gustavo, pelo departamento de Educação Física, indicou
Enderson Alves Moreira, reconhecido técnico de futebol no âmbito nacional. Professora Rosana disse
que na área de Fisioterapia havia muitos destacados profissionais, porém o critério exigido para
concessão, de atividade com repercussão social, causara dificuldade, então o departamento se
abstivera de designar alguém. Professor Sérgio enfatizou ser Lerbach um nome já constituído e
consolidado e Henderson ainda ter um longo percurso de desenvolvimento em sua carreira. Portanto, o
primeiro seria uma escolha mais recomendável. Aprovada a indicação de Lerbach com 01 (uma)
abstenção. 12. Indicação de membros para COEP; Professor Sérgio leu os nomes indicados pelos
departamentos e interrogou se se manteriam as chapas recomendadas para o sorteio na COEP.
Professor Marco disse que seriam melhores escolhas quem possuísse propensão maior para a pesquisa.
Professora Rosana indagou por que, uma vez que entre os nomes apresentados se encontrava uma
suplente do corrente mandato, não a estabeleciam como cabeça de chapa. Professora Lygia objetou
que ela não pretendia a titularidade e que a composição de chapa se fizera precipuamente para que o
departamento de fisioterapia não se omitisse de assinalar postulantes. Professor Sérgio, por fim,
propôs duas chapas: Andressa Silva de Melo com Gisele de Cássia Gomes e Marina de Brito Brandão
com Lígia de Loiola Cisneros. Indicação das chapas aprovada por unanimidade. 13. Prestação de
contas do exercício de 2015-EEFFTO; Professor Sérgio explicou que o orçamento da EEFFTO é de
uma unidade de porte médio, como a Escola de Veterinária e a Faculdade de Farmácia. Informou ter
mantido recursos próprios da unidade na FUNDEP de setembro, outubro, novembro e dezembro para
não ter de devolver para a União. Explicou que a verba para estrutura e manutenção estava reduzida e
que a situação era muito precária, vários terceirizados foram demitidos para a Universidade poder
licitar com valores menores. Informou a discriminação dos recursos disponibilizados por rubrica e por
setor e o uso deles feito; o referente à energia elétrica, que representava grande parte do montante
total, ficara retido pela reitoria. Ao final, do orçamento do exercício de 2015 foram devolvidos apenas
dois mil reais à União, o que foi possível pela decisão da diretoria da EEFFTO de, diferentemente de
outras unidades, executar os valores disponíveis em vez de aguardar o orçamento. Professor Sérgio
informou que a unidade dispõe para aquisição sem licitação, em cada rubrica, de oito mil reais anuais.
Comunicou que os chefes de departamento seriam convocados para uma reunião em que se
introduziria o novo processo de compras. Professor Reginaldo retirou-se. Professora Rosana afirmou
ser necessário valorizar quem não devolve recursos. Professor Gustavo parabenizou a diretoria pela
gestão. Aprovação unânime da prestação de contas. 14. Informes e Outros assuntos. Professor
Sérgio transmitiu uma requisição da PRA, solicitando permissão para instalação experimental de 02
(dois) food trucks no estacionamento. Aprovado por unanimidade. Professor Sérgio disse que houve
diligências na proposta de mestrado em educação física escolar PROEF, e não haveria tempo hábil
para resolução dos problemas, portanto a oferta de vagas fora suspensa. Informou que dia 13 seria a
apresentação dos novos servidores. Professor Franco trouxe algumas questões do CENEX. Diante do
aumento das demandas, estavam ocorrendo atropelos e não cumprimento de prazos para os trâmites.
Pediu para os chefes olharem com mais cuidado. Informou que estava em processo de implantação
uma Central de Eventos cujo objeto era dar viabilidade técnica aos mesmos. Pediu que se restringisse
a solicitação abusiva de fotocópias ao CENEX, pois ele possuía uma cota limitada de reprografia,
como os demais setores. Recomendou que o agendamento do auditório principal fosse para eventos
com um mínimo de 60 pessoas. A Assessoria de Comunicação da Unidade poderia ajudar aos
proponentes a dar visibilidade a seus eventos e atrair maior público. Depois de encerrada a sessão,
para constar lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Mateus Alves
Rodrigues, secretário desta Unidade, e por todos que a tenham aprovado. Belo Horizonte, 02 de maio
de 2016.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.
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