
 

 

 

 

ATA Nº 482
a
 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 

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

EM 16 DE DEZEMBRO DE 2016. 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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, Isabel Cristina Vieira Coimbra 6 

Diniz, Daniela Virgínia Vaz, Bruno Souza Bechara Maxta, Marco Túlio de Mello e Franco Noce. 7 

Servidores Técnico-Administrativos em Educação: Juliana Pieve de Sousa e Luís Fernando 8 

Amâncio Santos. Representação Discente: Isabela Guimarães Lima e Silva, Bruno Sampaio e 9 

Mateus Campos de Lemos. Ausência Justificada: Não houve. Verificando a existência de quorum o 10 

senhor diretor deu por abertos os trabalhos para atender a seguinte pauta: 1. Ata 481; 2. Referendum 11 

– Afastamentos – Aprovados Ad-referendum; 3. Ajustes do calendário da EEFFTO; 4. Pedido de 12 

reinclusão de matrícula de Rafael Rodrigues Souza. Parecerista: Daniela Virgínia Vaz; 5. 13 

Encargos didáticos do departamento de Terapia Ocupacional do 1° semestre de 2017. 14 

Parecerista: Prof. Fernando Vítor Lima; 6. Relatório Final de Estágio probatório da docente 15 

Elisângela Chaves. Parecerista: Profa. Marisa Cotta Mancini; 7. Homologação-Progressão 16 

docente. Interessado: Aline Alvim Scianni; 8. Homologação-Progressão docente. Interessado: 17 

Daniela Virgínia Vaz; 9. Homologação-Progressão docente. Interessado: Gisele de Cássia 18 

Gomes; 10. Homologação-Progressão docente. Interessado: Lygia Paccini Lustosa; 11. 19 

Homologação-Progressão docente. Interessado: Thales Rezende de Souza; 12. Homologação-20 

Progressão docente. Interessado: Ivana Montandon Soares Aleixo; 13. Informes e Outros 21 

assuntos. Professor Sérgio deu as boas-vindas aos integrantes da Congregação e passou em seguida à 22 

pauta da reunião, tendo começado do terceiro item, após sugerir à assembleia que houvesse inversão 23 

de pauta.  3. Ajustes do calendário da EEFFTO; Professor Sérgio pediu para os representantes dos 24 

colegiados falarem sobre as propostas de ajustes de calendário. Cada um dos coordenadores relatou 25 

como foram realizadas as consultas e detectadas as necessidades das disciplinas de cada curso. 26 

Professor Sérgio interrogou os representantes discentes se eles tinham realizado um levantamento de 27 

suas necessidades, ao que responderam que comunicariam ao colegiado, que, por sua vez, repassaria 28 

ao professor.  Professor Herbert explicou que a data final de encerramento do calendário de 2016 foi 29 

decidida no conselho universitário para que ocorresse antes do CBBC. O primeiro semestre de 2017 30 

iniciaria no dia 8 de março. Professor Fernando questionou como se deveriam organizar as reposições 31 

em face das férias dos professores. Professor Sérgio esclareceu que os docentes não poderiam 32 

ministrar aulas em férias. Se houvesse necessidade, seria possível haver um chamamento através do 33 

reitor, e depois as férias seriam repostas.  Apresentou o professor, afim de que pudessem servir de 34 

fundamento para a deliberação na unidade, as decisões de outras congregações da Universidade que já 35 

se haviam reunido, todas tendo se adaptado, de acordo com suas necessidades, ao calendário do 36 

conselho universitário. Informou que, futilmente, o DCE se colocara em greve até o dia 02 de janeiro. 37 

Adentrando o tema de como seria o procedimento da reposição, o professor explicou que se pretendia 38 

uma flexibilidade e descentralização das decisões, sobressaindo-se os acordos individuais; o recurso às 39 

instâncias superiores dos colegiados far-se-ia apenas subsidiariamente, obedecendo-se, em todos os 40 

casos, ao calendário de reposição de 19 de dezembro a 16 de fevereiro, estabelecido pelo conselho 41 

universitário. Professor Marco Túlio sugeriu que se estabelecesse o prazo de reposição a partir do dia 42 

02 de janeiro até o dia 16 de fevereiro, e que cada docente comunicasse as datas a seu colegiado, que 43 

as publicaria e mediaria qualquer discordância que porventura surgisse por parte dos discentes. 44 

Professor Herbert acrescentou que o resultado poderia ser disponibilizado em uma planilha, que 45 

facilitaria sua divulgação. Professor Mauro externou suas preocupações de que as chances de o 46 

procedimento dar errado eram muito grandes, e que, por isso, o entendimento com os alunos deveria 47 

ser feito o quanto antes, para se acertarem os detalhes, que seriam muito variados: professores de 48 

férias em determinado tempo, aulas com possibilidade de compactação e em turnos diferentes. 49 

Professor Sérgio afirmou que a semana entre o natal e o ano novo não seria adequada para reposições, 50 

e um recesso acadêmico seria o mais recomendável. A semana anterior, contudo, seria útil e essencial 51 
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para realização dos entendimentos e planejamentos. Professor Bruno propôs que o professor entrasse 52 

em contato com as turmas e apresentasse um desenho para ser validado pelo colegiado. Indagou qual 53 

deveria ser a conduta do colegiado se a disciplina houvesse terminado, o professor estivesse de férias e 54 

porventura aparecesse um participante das ocupações requerendo reposição. Professor Herbert 55 

afirmou que em momento algum fora discutido como se reporiam as aulas, podendo ser através do 56 

moodle, presencialmente ou por atividades substitutivas. Haveria tempo mais do que suficiente para os 57 

ajustes. Professor Sérgio reforçou que a próxima semana seria fundamental para a definição dos 58 

procedimentos, e que os alunos poderiam organizar-se para fazer negociações de reposição. Professor 59 

Fernando alegou que o modo de reposição escolhido pelo professor não era da alçada da congregação, 60 

e que a discussão deveria encerrar-se, restando à assembleia somente definir o calendário da unidade. 61 

As formas de compensação decidir-se-iam caso a caso entre docentes e discentes, devendo o 62 

colegiado, como instância superior, ser invocado apenas quando realmente necessário.  Sua proposta 63 

era de que a semana do dia 24 de dezembro ao dia 01 de janeiro constituísse recesso, e no restante 64 

tempo cada docente e suas turmas resolvessem suas questões particulares. O discente Bruno pediu que 65 

as especificidades do curso noturno fossem levadas em conta e que na próxima semana não houvesse 66 

atividades avaliativas. Professora Lygia comunicou que alguns docentes já haviam marcado atividades 67 

nessa semana, pois faltara muito pouco para término de algumas disciplinas. Professor Herbert disse 68 

que os alunos teriam que se adaptar às consequências da ocupação. Professor Sérgio ressaltou que os 69 

alunos tinham a garantia de reposição das aulas e avaliações do período paralisado, porém não dos 70 

dias da próxima semana, que seria letiva. Professora Simone interrogou sobre a possibilidade de 71 

renegociar ou rever férias marcadas para o início do ano. Professor Sérgio explicou que deveria ser 72 

encaminhado o pedido à diretoria e seria feito por intermédio do reitor. Em seguida, como terminara a 73 

discussão, colocou em votação o calendário com período de 19 a 23 de dezembro, recesso de fim de 74 

ano e retorno do dia 02 de janeiro até 16 de fevereiro. Aprovado. 1. Ata 481; Posta em votação, a ata 75 

foi aprovada por unanimidade. 2. Referendum – Afastamentos – Aprovados Ad-referendum; 76 

Aprovados os afastamentos por unanimidade. 4. Pedido de reinclusão de matrícula de Rafael 77 

Rodrigues Souza. Parecerista: Daniela Virgínia Vaz; Professora Daniela leu o parecer a respeito da 78 

reinclusão, que se posicionava por seu indeferimento. Posto em votação o parecer foi aprovado com 79 

04 (quatro) abstenções. 5. Encargos didáticos do departamento de Terapia Ocupacional do 1° 80 

semestre de 2017. Parecerista: Prof. Fernando Vítor Lima; Professor Fernando leu seu parecer 81 

favorável à aprovação. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Professora Lygia disse que 82 

os encargos da fisioterapia para o primeiro semestre de 2017, que já haviam sido submetidos ao 83 

escrutínio da congregação, haviam sofrido algumas mudanças, interrogando como deveria proceder. 84 

Professor Sérgio sugeriu que se fizesse um adendo aos encargos. 6. Relatório Final de Estágio 85 

probatório da docente Elisângela Chaves. Parecerista: Profa. Marisa Cotta Mancini; O 86 

colegiado não encaminhou o processo para a parecerista, tendo sido adiada a apresentação do parecer 87 

para a próxima congregação. Porquanto havia demanda, professor Sérgio agendou uma reunião 88 

extraordinária da congregação para a próxima sexta-feira. Professor Franco saiu. Como havia seis 89 

homologações de progressão docente, professor Sérgio propôs que fosse feita sua leitura em bloco, e, 90 

para cada qual, se houvesse quaisquer considerações, concederia tempo para discussão, para que ao 91 

fim se realizasse uma única votação. 7. Homologação-Progressão docente. Interessado: Aline 92 

Alvim Scianni; Professor Herbert leu o parecer. 8. Homologação-Progressão docente. Interessado: 93 

Daniela Virgínia Vaz; Professor Sérgio leu o parecer. 9. Homologação-Progressão docente. 94 

Interessado: Gisele de Cássia Gomes; Professor Herbert leu o parecer. 10. Homologação-95 

Progressão docente. Interessado: Lygia Paccini Lustosa; Professor Sérgio leu o parecer. 11. 96 

Homologação-Progressão docente. Interessado: Thales Rezende de Souza; Professor Herbert leu o 97 

parecer. 12. Homologação-Progressão docente. Interessado: Ivana Montandon Soares Aleixo; 98 

Professor Sérgio leu o parecer. Todas as progressões aprovadas em bloco por unanimidade. 13. 99 

Informes e Outros assuntos. Professor Sérgio informou o motivo de ter se ausentado por alguns 100 

minutos no início da reunião, explicando que houvera um conflito com um indivíduo réprobo e 101 

precito, trazido para a Escola por decisão imprudente e lastimável da ocupação. O sujeito comportara-102 
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se de forma desrespeitosa e impudente com funcionários da unidade, exigindo, portanto, a intervenção 103 

do diretor. Os representantes do movimento afirmaram ter solicitado que ele se retirasse em definitivo 104 

da Escola. Professor Sérgio concedeu que, em vista do contexto e dos acontecimentos ocorridos 105 

durante o período de ocupações na Universidade, a situação da EEFFTO fora uma das menos piores. 106 

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

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

aprovado. Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2016. 109 

SÉRGIO TEIXEIRA DA FONSECA ___________________________________________________ 110 

HERBERT UGRINOWITSCH ________________________________________________________ 111 

GUSTAVO PEREIRA CÔRTES______________________________________________________ 112 

FERNANDO VÍTOR LIMA __________________________________________________________ 113 

LYGIA PACCINI LUSTOSA _________________________________________________________ 114 

SIMONE COSTA DE ALMEIDA ________________________________________________ 115 

SÍLVIO RICARDO DA SILVA ______________________________________________ 116 

MAURO HELENO CHAGAS _________________________________________________________ 117 

MARISA COTTA MANCINI _________________________________________________________ 118 

ISABEL CRISTINA VIEIRA COIMBRA DINIZ _________________________________________ 119 

DANIELA VIRGÍNIA VAZ ______________________________________________________ 120 

BRUNO SOUZA BECHARA MAXTA _________________________________________________ 121 

RENAN ALVES RESENDE MAXTA __________________________________________ 122 

MARCO TÚLIO DE MELLO _________________________________________________________ 123 

FRANCO NOCE ___________________________________________________________________ 124 

JULIANA PIEVE DE SOUSA ________________________________________________________ 125 

MARCOS RODRIGO DE CARVALHO REIS ____________________________________________ 126 

ISABELA GUIMARÃES LIMA E SILVA _______________________________________________ 127 

BÁRBARA ANDRADE DE SANTANA ________________________________________________ 128 

ANNA FLÁVIA CASALI____________________________________________________________ 129 


