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Aos oito dias do mês de agosto de 2016, 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: Herbert Ugrinowitsch, José Alfredo Oliveira 4 

Debortoli, Fernando Vítor Lima, Lygia Paccini Lustosa, Adriana de França Drummond, Mauro 5 

Heleno Chagas, Aline Alvim Scianni, Isabel Cristina Vieira Coimbra Diniz, Daniela Virgínia Vaz, 6 

Bruno Souza Bechara Maxta, Rosana Ferreira Sampaio, e Franco Noce. Servidores Técnico-7 

Administrativos em Educação: Edir Arruda e Luís Fernando Amâncio Santos. Representação 8 

Discente: Isabella Guimarães Lima e Silva e Bárbara Andrade de Santana. Ausência Justificada: 9 

Marco Túlio de Mello e Luciano Salles Prado. Verificando a existência de quorum o senhor presidente 10 

deu por abertos os trabalhos para atender a seguinte pauta: 1. Ata 477; 2. Referendum – 11 

Afastamentos – Aprovados Ad-referendum; 3. Relatório final de estágio probatório da docente 12 

Talita Naiara Rossi da Silva. Parecerista: Fernando Vítor Lima; 4. Homologação-Progressão 13 

docente. Interessado: Juliana de Melo Ocarino; 5. Homologação-Progressão docente. 14 

Interessado: Danielle Aparecida Gomes Pereira; 6. Homologação-Progressão docente. 15 

Interessado: Sheyla Rossana Cavalcanti Furtado; 7. Homologação-Progressão docente. 16 

Interessado: Hélder Ferreira Isayama; 8. Homologação-Progressão docente. Interessado: 17 

Christina Danielli Coelho de Morais Faria; 9. Projeto de extensão "Análise do movimento e da 18 

funcionalidade humana". Interessado: Thales Rezende de Souza; 10. Plano para capacitação 19 

docente - pós doutorado/ fisioterapia; 11. Informes e Outros assuntos. Professor Sérgio deu as 20 

boas-vindas aos integrantes da Congregação e passou em seguida à pauta da reunião. 1. Ata 477; 21 

Posta em votação, foi aprovada com 02 (duas) abstenções. 2. Referendum – Afastamentos – 22 

Aprovados Ad-referendum; Aprovados os afastamentos por unanimidade. 3. Relatório final de 23 

estágio probatório da docente Talita Naiara Rossi da Silva. Parecerista: Fernando Vítor Lima; 24 

Professor Fernando leu seu parecer, o qual foi aprovado por unanimidade. Como havia cinco 25 

homologações de progressão docente, professor Sérgio propôs que fosse feita sua leitura em bloco, e, 26 

para cada qual, se houvesse quaisquer considerações, concederia tempo para discussão, para que ao 27 

final fim se realizasse uma única votação. A assembleia anuiu à proposta 4. Homologação-28 

Progressão docente. Interessado: Juliana de Melo Ocarino; Professor Herbert leu o parecer. 5. 29 

Homologação-Progressão docente. Interessado: Danielle Aparecida Gomes Pereira; Professor 30 

Herbert leu o parecer. 6. Homologação-Progressão docente. Interessado: Sheyla Rossana 31 

Cavalcanti Furtado; Professor Sérgio leu o parecer. 7. Homologação-Progressão docente. 32 

Interessado: Hélder Ferreira Isayama; Professor Sérgio leu o parecer. 8. Homologação-33 

Progressão docente. Interessado: Christina Danielli Coelho de Morais Faria; Professor Sérgio leu 34 

o parecer. Não houve discussões, tendo sido todas as progressões aprovadas em bloco por 35 

unanimidade. 9. Projeto de extensão "Análise do movimento e da funcionalidade humana". 36 

Interessado: Thales Rezende de Souza. Professor Franco leu o parecer. Professor Sérgio disse ter 37 

acompanhado a elaboração do projeto, cujo escopo era atender a comunidade por meio de pareceres 38 

técnicos, obtendo remuneração para os prestadores de serviço e renda para a universidade e o CENEX 39 

através de taxas. Havia a preocupação de permitir que as ações fossem executadas de forma oficial e 40 

gerando recursos. Professor Franco salientou a importância de desburocratizar os processos, para que 41 

a população pudesse ter um acesso mais fácil aos serviços da unidade e a professores e servidores com 42 

experiência em suas áreas, além do benefício financeiro que as consequentes cobranças de taxas 43 

trariam para a unidade. Informou que o CENEX e a Central de Eventos estavam levantando as 44 

possibilidades a fim de que posteriormente fossem apresentadas ao público externo. Professor Sérgio 45 

lembrou que a ideia original pretendia a criação de um projeto maior, ao qual se acoplariam atividades 46 

distintas, conforme fossem surgindo as necessidades. Professores Tales e Líria, entretanto, foram 47 

contatados pelo SENAE, que já possuía verba específica destinada para contratar serviços de 48 

laboratório, cuja execução não poderia aguardar a formulação do citado projeto, por isso fora preciso 49 

elaborar uma ação de extensão em separado. Professor José interrogou se outros laboratórios da 50 

UFMG usavam de modelo semelhante. Professor Sérgio respondeu afirmativamente, acrescentando 51 
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que a EEFFTO estava um pouco atrasada em sua implantação em face de outras unidades como a 52 

Escola de Veterinária e Engenharia. Professor Sérgio perguntou se professora Lygia gostaria de se 53 

manifestar sobre o projeto, ao que ela assentiu, elogiando a iniciativa. Professor Herbert pontuou que 54 

um pensamento muito difundido na Universidade, de restringir a possibilidade de cobrança pelos 55 

conhecimentos nela criados, resultara em um distanciamento entre público e academia, privando 56 

aquele do acesso a produtos que lhe poderiam ser úteis. Defendeu a importância de a Escola sair do 57 

isolamento e ter mais contato com a comunidade.  Posto em votação, o projeto foi aprovado por 58 

unanimidade. Professor Sérgio comunicou haver mais um projeto-piloto semelhante, relativo a cursos, 59 

em fase de elaboração. A Central de Eventos neste contexto seria fundamental, pois possibilitaria que 60 

um pessoal especializado pudesse assistir a realização dos eventos no contexto da própria unidade. 10. 61 

Plano para capacitação docente - pós doutorado/ fisioterapia Professor Sérgio perguntou se a 62 

chefe do departamento gostaria de apresentar, contextualizar e explicar a lógica do plano. Professora 63 

Lygia disse que no departamento se sentia a necessidade de criação de um planejamento de saída para 64 

capacitação em nível de pós-doutorado, de modo a ensejar oportunidade de contratação de um 65 

substituto. Professor Sérgio comentou que a CPPD vinha percebendo que o perfil docente da 66 

universidade mudara; no entanto, a concessão de substitutos para reposição de docentes em licença 67 

para pós-doutorado somente ocorria em caso de haver um plano de capacitação, e ainda assim não 68 

obrigatoriamente. Professor Fernando, para aproveitar o assunto, solicitou espaço para falar sobre o 69 

caso de professora Sílvia. Professor Sérgio pediu que esperasse apenas o término da discussão. 70 

Professora Lygia leu os critérios do plano de capacitação. Professor Mauro perguntou se o tempo 71 

acordado de permanência na instituição após o retorno do docente seria o dobro da licença, uma vez 72 

que para o doutorado era o igual. Professora Adriana questionou se os elaboradores buscaram utilizar 73 

as determinações gerais da Universidade, pois havia matérias que já tinham sido tratadas por 74 

resoluções que valiam para toda a instituição. Interrogou também se a liberação pelo departamento 75 

seria discricionária ou não. Professor Sérgio sugeriu consultar a CPPD, e que se realizasse a votação 76 

do plano na forma em que se encontrava, após análise do qual e checagem dos itens, se fosse preciso, 77 

avaliar-se-ia novamente. Professora Rosana recomendou que se mudasse o plano para harmonizá-lo 78 

com aquilo que constasse em resolução da UFMG, por estar hierarquicamente condicionado pelas 79 

normas superiores, e que já fosse aprovado tendo em vista essas futuras modificações. Em votação, o 80 

plano foi aprovado por unanimidade. Professor Sérgio passou a palavra para professor Fernando, o 81 

qual disse que seu departamento passara por uma situação institucional difícil.  A professora Sílvia, 82 

apesar da recusa do Departamento de Esportes, recorrera à congregação e conseguira a aprovação da 83 

remoção para acompanhamento de seu cônjuge, que fora transferido para outro Estado; com a 84 

permissão, porém, houvera a perda da possibilidade de contratação de um professor substituto pelo 85 

departamento, por não haver neste caso previsão legal, o que conciliado com o término do contrato de 86 

uma substituta que havia sido admitida antes da saída da docente, criara uma situação de impasse. 87 

Felizmente, através de entendimentos, a dificuldade fora contornada por ora, e uma professora 88 

substituta contratada. O professor afirmou que melhor procedimento seria a congregação não ter se 89 

manifestado, exigindo que a professora Sílvia pleiteasse seu direito no judiciário. Defendeu que nessas 90 

ocasiões as decisões deveriam ser tomadas pensando-se no bem da instituição e não de forma 91 

emocional.  Professor Sérgio disse que há decisões mais estratégicas para a instituição, e, no caso de 92 

professora Sílvia, um novo concurso só poderia ser feito após 08 anos. Professor José Alfredo 93 

concordou que se tratava de um argumento importante, contudo divergia quanto à decisão ter sido 94 

emocional, pois a assembleia agira sopesando princípios, o que não fora coisa tranquila. Professora 95 

Rosana também discordou que a decisão tivesse sido emocional, lembrando que o posicionamento 96 

apresentado à congregação fora diferente, de que apenas a negativa do departamento seria suficiente 97 

para garantir que a Unidade conseguisse um substituto para a professora Sílvia, podendo a 98 

congregação decidir favoravelmente à docente, posição que, inclusive, gerara uma mudança do 99 

parecer, que era anteriormente adverso. Professor Sérgio ressaltou que, conquanto a condução do caso 100 

não tivesse sido a melhor possível, o resultado poderia ter sido o mesmo, mesmo se fosse conhecida a 101 

informação correta, a qual havia se tornado manifesta para quando caso semelhante ocorresse. 11. 102 
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Informes e Outros assuntos. Professor Sérgio distribuiu uma proposta da PROGRAD, que deveria 103 

ser debatida. Pediu que os coordenadores lessem e formassem opinião para em uma eventual reunião 104 

com a direção discutirem e elaborarem uma posição institucional. Professora Adriana disse ter 105 

integrado a câmara de graduação e no momento a de pesquisa, podendo fornecer subsídios. Professor 106 

Franco distribuiu a primeira versão da cartilha do calouro, elaborada pela assessoria de comunicação, 107 

que seria entregue na apresentação de calouros do dia 09 de setembro. Pediu que toda vez que 108 

houvesse um evento os coordenadores tivessem o cuidado de contatar a Assessoria de Comunicação. 109 

Professor Mauro perguntou sobre os horários e organização do CAD. Professor Sérgio disse estar 110 

funcionando com horários determinados para os três funcionários, e que, em casos de eventualidades, 111 

os auxílios seriam prestados pelas funcionárias Diva Karla e Rosângela. Professor Herbert disse ser 112 

importante documentar quaisquer ocorrências, e que os professores deveriam reportar os problemas, 113 

pois ajudariam os responsáveis a fazer os reparos necessários. Professor Sérgio disse que a Escola 114 

estava acompanhando a repercussão do CTE na mídia nacional e internacional. Informou que o 115 

clipping com as notícias seria disponibilizado. As relações entre Minas Gerais e o Reino Unido 116 

estavam excelentes, e houve um agradecimento público da parte do comitê olímpico britânico. 117 

Professor Sérgio agradeceu professor Bruno pelo esforço para conseguir equipar a academia do CTE e 118 

a todos os outros professores que participaram da constituição do CTE, como Mauro, Leszek, 119 

Luciano. Comunicou que o Ministério dos Esportes já demostrara interesse em continuar com a 120 

parceria e chegara o momento de se pensar o futuro, pois o CTE era prioridade em termos de 121 

continuidade do legado Olímpico. Disse haver possibilidades de prestação de serviços, e que, por 122 

exemplo, as Atléticas, até então entidades desorganizadas, poderiam se tornar um modelo de esporte 123 

universitário de primeira linha. Para demonstrar as dificuldades passadas, contou como foi complicada 124 

a aquisição de um equipamento para treinamento das equipes britânicas de natação e rugby no CTE. 125 

Depois de encerrada a sessão, para constar lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será 126 

assinada por mim, Mateus Alves Rodrigues, secretário desta Unidade, e por todos que a tenham 127 

aprovado. Belo Horizonte, 08 de agosto de 2016. 128 
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