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Aos vinte e três dias do mês de novembro de 2016, 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, Lygia Paccini Lustosa, Simone Costa de Almeida, José Alfredo 5 

Oliveira Debortoli, Mauro Heleno Chagas, Marisa Cotta Mancini, Daniela Virgínia Vaz, Bruno Souza 6 

Bechara Maxta e Marco Túlio de Mello. Servidores Técnico-Administrativos em Educação: Juliana 7 

Pieve de Sousa e Luís Fernando Amâncio Santos. Representação Discente: Isabela Guimarães Lima 8 

e Silva, Bruno Sampaio e Mateus Campos de Lemos. Ausência Justificada: Franco Noce. 9 

Verificando a existência de quorum o senhor diretor deu por abertos os trabalhos para atender a 10 

seguinte pauta: 1. Ata 480; 2. Referendum – Afastamentos – Aprovados Ad-referendum; 3. 11 

Encargos didáticos do departamento de Educação Física 2° semestre de 2016. Parecerista: 12 

Profa. Lygia Paccini Lustosa; 4. Encargos didáticos do departamento de Fisioterapia 1° 13 

semestre de 2017. Parecerista: Profa. Simone Costa de Almeida; 5. Homologação eleições para 14 

representação junto a congregação da EEFFTO; 6. Homologação. Progressão Funcional 15 

docente- Interessado: Gustavo Pereira Côrtes; 7. Homologação. Progressão Funcional docente- 16 

Interessado: Franco Noce; 8. Prorrogação do contrato do curso de especialização em 17 

fisioterapia. 9. Curso de extensão em futebol-Interessado: Prof. Jurandy Guimarães Gama 18 

Filho; 10. Ação de extensão: Semana da Educação Física 2017; 11. Pedido de reinclusão de 19 

matrícula de Lucas Habib Porto Abjaud. Parecerista: Profa. Isabel Coimbra; 12. Ocupação 20 

EEFFTO; 13. Informes e Outros assuntos. Professor Herbert deu as boas-vindas aos integrantes da 21 

Congregação e passou em seguida à pauta da reunião. 1. Ata 480; Posta em votação, foi aprovada 22 

com 01 (uma) abstenção. 2. Referendum – Afastamentos – Aprovados Ad-referendum; Aprovados 23 

os afastamentos por unanimidade. 3. Encargos didáticos do departamento de Educação Física 2° 24 

semestre de 2016. Parecerista: Profa. Lygia Paccini Lustosa; Após lido o parecer, os encargos 25 

foram aprovados por unanimidade. 4. Encargos didáticos do departamento de Fisioterapia 1° 26 

semestre de 2017. Parecerista: Profa. Simone Costa de Almeida; Após lido o parecer, professora 27 

Marisa sugeriu uma pequena modificação, pois fora incluído nos encargos da graduação o Dinter, que 28 

pertencia, de fato, à pós-graduação. Postos em votação, os encargos foram aprovados por 29 

unanimidade. Professor Mauro propôs o estabelecimento de uma data de referência para 30 

encaminhamento dos encargos à congregação pelos departamentos, com o intuito de se criar uma 31 

rotina e impedir que a aprovação deles ocorresse no final do semestre letivo que regiam, como soía há 32 

algum tempo acontecer. Professor Sérgio recomendou que o prazo fosse a primeira reunião da 33 

congregação do semestre ao qual se referiam os encargos. A proposta foi levada à votação, tendo sido 34 

aprovada com 01 (um) voto contrário e 01 (uma) abstenção. 5. Homologação eleições para 35 

representação junto à congregação da EEFFTO; Professor Sérgio anunciou o resultado das 36 

eleições, não tendo havido candidatos de professores titulares e assistentes. Professor Renan foi o 37 

candidato eleito para representação dos cursos de especialização. O resultado foi homologado pela 38 

congregação e professor Renan, estando presente, passou a participar das votações. 6. Homologação. 39 

Progressão Funcional docente- Interessado: Gustavo Pereira Côrtes; Professor Sérgio leu o 40 

parecer, que foi aprovado por unanimidade. 7. Homologação. Progressão Funcional docente- 41 

Interessado: Franco Noce; Professor Herbert leu o parecer, que foi aprovado por unanimidade. 8. 42 

Prorrogação do contrato do curso de especialização em fisioterapia; Aprovado por unanimidade. 43 

9. Curso de extensão em futebol-Interessado: Prof. Jurandy Guimarães Gama Filho; Professor 44 

Sérgio fez um histórico sobre a discussão em torno do projeto e pediu ao professor Fernando para falar 45 

sobre as mudanças nele feitas. Respondeu o professor que as palavras formação e provisionados foram 46 

excluídas, e o projeto tornara-se simplesmente Curso de extensão em Futebol. Posto em votação, foi 47 

aprovado com 03 (três) abstenções. 10. Ação de extensão: Semana da Educação Física 2017; 48 

Professor Sérgio pediu para a professora Isabel fazer um relato a respeito do projeto. Ela explicou 49 
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tratar-se da continuidade da ação principiada em 2016, uma iniciativa que fora empreendida pelo 50 

colegiado de graduação em Educação Física visando fomentar um espaço de discussão que suprisse a 51 

alarmante deficiência de informação e conhecimento sobre o curso e seus procedimentos que fora 52 

detectada entre os discentes. Escolhera-se a última semana do primeiro mês letivo do primeiro 53 

semestre do ano para realização de uma série de encontros, mesas redondas, palestras e outras 54 

atividades. Como a primeira experiência fora bem sucedida, o setor decidira-se a dar continuidade ao 55 

evento, pretendendo torná-lo tradicional e parte do calendário da unidade.  Sendo um dos objetivos o 56 

envolvimento do curso noturno, haveria atividades em ambos os turnos. Professor Sérgio informou, 57 

por ser uma reoferta, não se necessitar de um parecer da câmara. Professor Herbert leu o parecer 58 

técnico do CENEX. Professor Sérgio, sem embargo, apresentou um óbice: Realizando-se em março, 59 

não seria possível à diretoria solver quaisquer gastos que porventura o próprio projeto não 60 

conseguisse. Professor José Alfredo disse considerar relevante a preocupação com recursos, todavia, a 61 

importância do projeto devê-la-ia ultrapassar.  Professor Mauro afirmou ser a ação uma das melhores 62 

iniciativas já intentadas na Escola, tendo verdadeiramente percebido um impacto. Professora Isabel 63 

disse esperar contar com o apoio de todos. Professora Marisa parabenizou o projeto e aconselhou que 64 

se lhe procurasse dar maior visibilidade ou, quiçá, ampliá-lo para toda a unidade. Professor Herbert 65 

advertiu que a assessoria de comunicação seria um parceiro essencial com o qual se deveria trabalhar. 66 

11. Pedido de reinclusão de matrícula de Lucas Habib Porto Abjaud. Parecerista: Profa. Isabel 67 

Coimbra; Professora Isabel leu seu parecer a respeito da reinclusão, posicionando-se por seu 68 

indeferimento. Professor Sérgio interrogou se a representante do colegiado de graduação em 69 

Fisioterapia gostaria de explanar o caso. Professora Daniela relatou que Lucas pretendia ser 70 

readmitido apenas para depois pedir reopção; havendo, inclusive, afirmado não ter condições de 71 

continuar o curso de fisioterapia, por seu horário conflitar com o turno trabalho na empresa de sua 72 

família. Professor Bruno perguntou o motivo do desligamento, sendo respondido ter sido a causa RSG 73 

insuficiente por três semestres consecutivos. Professor Sérgio indagou se durante o período em que 74 

esteve vinculado à universidade Lucas tentara fazer a reopção, tendo recebido uma negativa de 75 

professora Isabel. Professor José Alfredo declarou que fazia tempo que não tomava conhecimento de 76 

um processo que fosse executado de modo tão criterioso, de maneira que as pessoas pudessem se 77 

sentir suficientemente esclarecidas para decidir.  Posto em votação o parecer foi aprovado com 01 78 

(uma) abstenção. 12. Ocupação EEFFTO; Professor Sérgio informou que o colegiado de pós-79 

graduação em Ciências do Esporte e o departamento de Esportes solicitaram à direção que fornecesse 80 

espaços para realização das aulas e possibilitasse a continuidade do semestre. Professor Sérgio então 81 

resolveu trazer a demanda para a congregação, porque, após conversa com outras unidades, percebeu-82 

se que não havia espaço para acomodar todos. Não via, portanto, solução por parte da direção. 83 

Professor Sérgio ressaltou que a resolução do conselho universitário prescrevia a não criminalização 84 

de todas as partes, incluindo os que desejavam dar aula e trabalhar. Era preciso também respeitar aos 85 

direitos individuais. A direção não poderia impedir nenhum professor de dar aula. Seria necessário, 86 

porém, que houvesse a consciência de que se deveria observar o disposto no art. 55 do regimento geral 87 

da Universidade, que trata do caso de interrupção de atividades, e que talvez, a depender das 88 

condições, uma reposição poderia ser exigida após o término dos movimentos. Professor José Alfredo 89 

parabenizou a forma como a direção vinha conduzindo a situação. Professor Bruno salientou o 90 

conteúdo do comunicado da reunião do conselho universitário, sobre como interpretar o art. 55. 91 

Trouxe a questão de alguns professores que estavam ministrando aulas pelo moodle, o que causara 92 

queixa de alguns estudantes. Professor Sérgio explicou que a universidade não estava em greve e não 93 

houvera suspensão do calendário, apenas prorrogação dos prazos.  O art. 55 era muito claro, e, 94 

havendo paralisação, subsumir-se-ia o fato à regra. Contudo, como seria feita a reposição somente se 95 

decidiria com o término do movimento. Quanto ao moodle, sua utilização era perfeitamente possível 96 

desde que previsto no programa da disciplina. Reafirmou que, em virtude da heterogeneidade do 97 

movimento, a reposição deveria ser feita caso a caso. Professor Herbert deu o exemplo do TCC, que 98 
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quem quisesse poderia entregar. Professora Isabel interrogou sobre como seria a apresentação. 99 

Professor Sérgio respondeu que, como não havia suspensão do calendário, se encontrassem um local e 100 

realizassem a apresentação seria válida. No entanto, seria provável que haveria necessidade de 101 

realização de outra, porque a adesão não seria obrigatória. A decisão ficaria por conta do colegiado. 102 

Professor Gustavo agradeceu a direção pelo adiamento da reunião da congregação, que permitiu que 103 

os professores também participassem da reunião da APUB. Professor Mauro perguntou se seria 104 

possível encaminhar a resposta da congregação. Professor Sérgio respondeu afirmativamente. 105 

Professor Marco Túlio manifestou preocupação com as férias oficiais. Insistiu que a falta de 106 

posicionamento da reitoria causava extrema insegurança. Pediu confirmação da veracidade da 107 

informação de que na próxima semana, durante três dias, os ocupantes da Escola estariam em Brasília 108 

e restringiriam mais ainda o acesso. Afirmou ser uma afronta. Professor Sérgio concordou, ressaltando 109 

que os diretores das unidades ocupadas foram de facto depostos. Declarou discordar veementemente 110 

dos atos praticados no atual contexto da universidade, não tendo, porém, respaldo da reitoria para agir, 111 

pois ela pediu que se aguardasse o desenvolvimento da situação. Havia casos piores e mais absurdos 112 

como o da diretora do IGC que era autorizada a entrar apenas em um horário determinado. Por isso era 113 

necessário agir com prudência, para não agravar uma situação que já era péssima. A reitoria, por seu 114 

turno, já instaurara uma comissão para avaliar a situação, negociar limites e discutir a pauta. Professor 115 

Mauro narrou que houve um desentendimento em reunião do departamento de esportes, pois alguns 116 

professores interpretaram como definitiva uma proposta encaminhada aos alunos e por eles rejeitada, 117 

pela qual a direção supenderia as aulas em troca do acesso irrestrito à unidade.  Professora Daniela 118 

mencionou que alguns professores estavam ministrando aula pelo moodle sem haver previsão no 119 

projeto pedagógico da disciplina. Professor Sérgio reafirmou que, se não estiver previsto no projeto, 120 

seria preciso repor as aulas, caso houvesse requerimento. Professor Gustavo sugeriu que a 121 

congregação emitisse uma nota com esclarecimentos quanto ao art. 55 do regimento e a reposição, 122 

demonstrando o entendimento comum da assembleia. Professor Fernando questionou quais alunos 123 

teriam direito à reposição, provavelmente todos. Disse que deveria ser um ato de responsabilidade da 124 

ocupação denunciar quem não participara e estava “de férias”, senão se perderia a dimensão moral do 125 

movimento. Também reclamou que alunos haviam usado o acordo que não fora aceito para pegar 126 

chaves de sala com ele. Alegou que para se defender um direito era preciso falar a verdade, do 127 

contrário haveria apenas perfídia moral. Professora Daniela pediu permissão para ler uma carta a 128 

respeito das atuais circunstâncias, de elaboração conjunta de 24 professores, aos membros da 129 

congregação. Após a leitura, professor Fernando disse que, apesar de concordar com boa parte da 130 

pauta da ocupação, não estava de acordo com a passagem do documento que considerava os 131 

discordantes alienados. Tratava-se de uma violência simbólica que o ofendera, e pediu para que 132 

constasse na ata sua indignação. Cidadão crítico não era somente aquele que fazia uma crítica idêntica 133 

às opiniões da pessoa julgadora. Professor José Alfredo disse que a universidade não se posicionara, 134 

mas expressara sua sensibilidade na paralização dos técnicos e professores. Fez um apelo ao bom 135 

senso e cuidado com a instituição. A discente Isabela pediu que fosse dada permissão à aluna que se 136 

envolvera no episodio das chaves com professor Fernando, para dar sua versão. Decidiu-se que era 137 

dispensável, pois o incidente não acarretara benefício ou prejuízo a nenhuma parte. Professor Herbert 138 

avisou que o servidor Davi recolheria dos colegiados os nomes das pessoas cuja presença nos três dias 139 

de restrição seria imprescindível para os projetos de pesquisa, e os passaria para os ocupantes do 140 

prédio. Professor Sérgio comunicou que, se necessário devido à atual conjuntura, o diretor poderia, a 141 

pedido, enviar solicitação ao reitor, chamando um servidor de suas férias. Os representantes discentes 142 

leram alguns documentos que trouxeram, que tentavam defender a legitimidade das ocupações. 143 

Decidiu-se que a reunião ordinária de dezembro da congregação seria dia 19, após reunião sobre o 144 

projeto pedagógico do bacharelado e licenciatura, que precisava ser enviado para a PROGRAD. 145 

Professor Sérgio confirmou o conteúdo que estaria na nota da Congregação que deveria ser divulgada 146 

nos próximos dias. 13. Informes e Outros assuntos. Professor Sérgio avisou que, como haveria na 147 
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próxima sexta-feira, dia 25, uma manifestação geral, a parte administrativa da unidade não 148 

funcionaria. Depois de encerrada a sessão, para constar lavrei a presente Ata que, após lida e 149 

aprovada, será assinada por mim, Mateus Alves Rodrigues, secretário desta Unidade, e por todos que a 150 

tenham aprovado. Belo Horizonte, 23 de novembro de 2016. 151 

SÉRGIO TEIXEIRA DA FONSECA ___________________________________________________ 152 

HERBERT UGRINOWITSCH ________________________________________________________ 153 

GUSTAVO PEREIRA CÔRTES______________________________________________________ 154 
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