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Aos três dias do mês de outubro 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 vice-diretor, 3 

professor Herbert Ugrinowitsch, os seguintes professores: Gustavo Pereira Côrtes, Fernando Vítor 4 

Lima, Lygia Paccini Lustosa, Simone Costa de Almeida, Samuel Penna Wanner, Daniela Virgínia 5 

Vaz, Bruno Souza Bechara Maxta, Marco Túlio de Mello e Franco Noce. Servidores Técnico-6 

Administrativos em Educação: Edir Arruda e Marcos Rodrigo de Carvalho Reis. Representação 7 

Discente: Isabela Guimarães Lima e Silva e Bruno Sampaio. Ausência Justificada: Marisa Cotta 8 

Mancini e Rosana Ferreira Sampaio. Verificando a existência de quorum o senhor vice-diretor 9 

professor Herbert deu por abertos os trabalhos para atender a seguinte pauta: 1. Ata 479; 2. 10 

Referendum – Afastamentos – Aprovados Ad-referendum; 3. Encargos didáticos do 11 

departamento de Fisioterapia. Parecerista: Profa Cristiane Miryam Drumond de Brito; 4. 12 

Homologação. Progressão Funcional docente- Interessado: Ana Cláudia Porfírio Couto; 5. 13 

Olimphércules na semana do conhecimento-Uso das Súmulas como abono de falta; 6. Jogos 14 

Universitários Mineiros de Educação Física-Liberação de Alunos; 7. Eleição-Representante da 15 

EEFFTO no Conselho Universitário; 8. Participação discente nos processos de progressão e 16 

promoção docente; 9. Informes e Outros assuntos. Professor Herbert deu as boas-vindas aos 17 

integrantes da Congregação e passou em seguida à pauta da reunião. 1. Ata 479; Posta em votação, foi 18 

aprovada por unanimidade. 2. Referendum – Afastamentos – Aprovados Ad-referendum; 19 

Aprovados os afastamentos por unanimidade. 3. Encargos didáticos do departamento de 20 

Fisioterapia. Parecerista: Profa Cristiane Miryam Drumond de Brito; Professor Herbert leu o 21 

parecer. Os encargos foram aprovados com (01) abstenção. 4. Homologação. Progressão Funcional 22 

docente- Interessado: Ana Cláudia Porfírio Couto; Professor Herbert leu o parecer. A progressão 23 

foi aprovada por unanimidade. 5. Olimphércules na semana do conhecimento-Uso das Súmulas 24 

como abono de falta; 6. Jogos Universitários Mineiros de Educação Física (JUMEF)-Liberação 25 

de Alunos; Professor Herbert sugeriu que os dois pontos da pauta fossem analisados juntos por serem 26 

conexos e, em seguida, fez um histórico do projeto Olimphércules. Reforçou o fato de que a Pró-27 

Reitoria de graduação negara a possibilidade de abono coletivo para a semana do conhecimento; não 28 

sendo lídimo contrariar ordens superiores da instituição, dever-se-ia negociar caso a caso com os 29 

professores ou tentar sensibilizar os chefes para que levassem a demanda a seus departamentos. Em 30 

detrimento ao pedido, no entanto, configurava-se a baixa adesão às atividades e a prerrogativa dos 31 

alunos de administrarem suas ausências por terem a faculdade de faltarem em até vinte e cinco por 32 

cento da carga horária de uma disciplina. O representante discente Bruno pediu permissão para que o 33 

presidente da Atlética da EEFFTO, o aluno Martos, pudesse fazer uma exposição, tendo sido acatado. 34 

Havendo adentrado a sala, Martos falou sobre o projeto Olimphércules e sua importância para o corpo 35 

discente. Professor Herbert requereu que, para o próximo ano, o projeto fosse programado com 36 

antecedência e envolvesse mais as disciplinas da unidade. Professor Fernando disse que o esforço da 37 

Atlética era louvável e essencial, conquanto eivado de uma série de problemas de organização. 38 

Considerava lamentável que um evento de incentivo ao esporte, relevante para o percurso curricular 39 

da área, tivesse uma baixa adesão da comunidade. Martos sustentou que a ideia de usar as súmulas 40 

para abono tinha por objetivo ampliar a adesão sem prejudicar alguém. Professor Gustavo afirmou 41 

haver uma inversão de lógica na argumentação. O problema começara com a má elaboração do 42 

projeto, cuja intempestividade (mesmo sendo renovação de uma ação antiga) gerara a baixa adesão, e 43 

somente fora aprovado por ser reputado imprescindível, o que não desobrigaria seus formuladores do 44 

dever de torná-lo mais institucional nas próximas edições, pois o planejamento seria essencial para 45 

aumentar o envolvimento da escola. Professor Marco Túlio opinou ser necessário refletir sobre 46 

estratégias que ampliassem o engajamento dos alunos em eventos que, embora de cunho mais lúdico, 47 

envolvessem os pilares ensino, pesquisa e extensão. Professor Bruno parabenizou a Atlética pela 48 

iniciativa; ressaltando, contudo, esperar que o projeto da próxima edição chegasse ainda no primeiro 49 

semestre do ano seguinte, porquanto não há muito o que se fazer quando o tempo é exíguo. Professor 50 

Franco disse não ser difícil realizar uma boa organização, sugeriu algumas estratégias e a criação de 51 
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uma comissão permanente. Por fim, colocou-se a disposição para ajudar. Professora Daniela sugeriu a 52 

Atlética contatar a recém-criada empresa júnior da EEFFTO para trabalharem juntos. Professor 53 

Herbert lembrou que o projeto era aprovado pela Pró-Reitoria de graduação, sendo um evento do 54 

calendário da UFMG. O atual reitorado já manifestara vontade de incentivar o esporte na universidade 55 

e a dianteira do processo, por óbvio, deveria ser da EEFFTO. Professora Isabel disse que os alunos 56 

responsáveis pelo projeto precisavam de um apoio. Após a realização do projeto, far-se-ia mister 57 

avaliar e replanejar. Sugeriu que começassem a trabalhar na próxima edição a partir do término da 58 

atual. Em seguida, Martos falou sobre o JUMEF, organizado por atléticas de Educação Física do 59 

Estado de Minas Gerais, cujo funcionamento seria similar ao do Olimphércules, admitida a 60 

participação de alunos e professores. O primeiro ano seria o piloto. Professor Marco Túlio afirmou ser 61 

importante não esquecer da história,  tendo havido uma edição de jogos mineiros em 1987, financiada 62 

pela Secretaria de Esportes de Minas Gerais em Uberlândia. Nestes jogos começaram as discussões 63 

sobre o bacharelado em Educação Física. 7. Eleição-Representante da EEFFTO no Conselho 64 

Universitário; Professor Gustavo afirmou que, após reunião no departamento de Educação Física, 65 

procurara a chefe do departamento de Fisioterapia, professora Lygia, com o objetivo de formarem 66 

uma chapa e submeterem sua candidatura à escolha da Congregação. Professor Sérgio chegou para a 67 

reunião. Como professora Ciomara apresentara seu nome isoladamente, professor Bruno ofereceu-se 68 

para a função suplente, com intuito de viabilizar a concorrência. Professor Sérgio colocou em votação 69 

as duas propostas, sendo a primeira vitoriosa por 13 votos a 01. 8. Participação discente nos 70 

processos de progressão e promoção docente; Professor Herbert expôs a proposta do departamento 71 

de Educação Física. Professor Gustavo disse ter aproveitado a assembleia do departamento para 72 

efetuar a discussão. Optaram por uma avaliação que se estendesse por um período de dois anos.. 73 

Utilizaram como modelo os parâmetros da FAFICH a que tiveram acesso, incluindo a avaliação 74 

discente como item na coluna referente ao ensino e não como uma separada. Professor Herbert 75 

recordou que a necessidade da avaliação discente já fora aprovada pelo CEPE, resumindo-se a 76 

discussão na forma de inclusão dela nos parâmetros da Unidade. Professor Fernando questionou o 77 

peso da avaliação discente. Professora Lygia disse haver um limite de corte; se o professor fosse bem 78 

nos vários critérios não precisaria chegar ao ponto de ter de justificar. Professor Gustavo explicou que 79 

o docente que tivesse desempenho negativo se justificaria perante os pares, se se sentisse prejudicado 80 

pessoalmente. Quanto a professores sistematicamente mal avaliados, os departamentos doravante 81 

teriam na avaliação subsídios para confrontá-los. Professor Marco Túlio considerou que, dentro do 82 

molde posto, era uma excelente solução. Professor Sérgio reconheceu que a avaliação discente é 83 

importante e concordou com a proposta de inclusão como item na coluna ensino. Em votação, a 84 

proposta foi aprovada por unanimidade. Intempestivamente chegou um projeto de extensão de 85 

provisionados em futebol. Leu-se o parecer da câmara e o técnico do CENEX. Professor Herbert 86 

explicou o que era o curso provisionado. Professor Fernando disse que o futebol e as lutas tinham 87 

legislação a parte, não exigindo para a prática da profissão a formação em Educação Física, conquanto 88 

houvesse pré-requisitos, um dos quais seria o curso. Tendo havido contestação ao projeto, professor 89 

Sérgio afirmou que a participação da escola, mesmo sendo a atividade legal, pode ser julgada quanto a 90 

adequação. Tendo sido aconselhado, professor Gustavo pediu vista do projeto. Professor Fernando 91 

argumentou que não haveria motivos para a Escola não contribuir, pois era que era uma área em que 92 

possuía experiência e, se não oferecesse o curso, outros o ministrariam e com pior qualidade. 93 

Professor Gustavo disse preferir levar a discussão ao departamento para ter uma opinião mais 94 

abalizada. Professora Isabel apoiou a necessidade de uma maior discussão, e contestou se seria 95 

interessante que curso de Educação Física apoiasse o projeto. 9. Informes e Outros assuntos. 96 

Professor Sérgio anunciou que no mesmo dia ocorreria a entrega da Medalha UFMG, em cuja 97 

cerimônia de concessão se homenagearia, dentre outros, um indicado da Escola, o técnico de voleibol 98 

Antônio Marcos Lerbach. Afirmou o professor que, até então, fora praxe da direção aquiescer à 99 

realização de todas as ações analisadas e aprovadas pelos departamentos. Entretanto, a constante 100 

requisição de verbas suplementares por projetos que explicitamente asseguraram que não seriam 101 

onerosos para a Unidade, tivera o indesejado efeito de descapitalizar a Escola. Solicitou, portanto, que 102 
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os departamentos fossem mais rígidos em sua apreciação, com maior crivo e rigor nas análises, 103 

exigindo que se demonstrasse quais seriam as opções no caso de supressão de recursos, seja o 104 

cancelamento das atividades, seja algum plano alternativo de financiamento. Professor Marco Túlio 105 

anunciou a realização do Congresso Paradesportivo Internacional, no Minas Centro, de 27 a 30 de 106 

outubro. Depois de encerrada a sessão, para constar lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, 107 

será assinada por mim, Mateus Alves Rodrigues, secretário desta Unidade, e por todos que a tenham 108 

aprovado. Belo Horizonte, 03 de outubro de 2016. 109 
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