
 

 

 

 

ATA Nº 485
a
 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 

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

EM 03 DE ABRIL DE 2017. 

Aos três dias do mês de abril de 2017, 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, Fernando Vítor Lima, 4 

Lygia Paccini Lustosa, Simone Costa de Almeida, Sílvio Ricardo da Silva, Mauro Heleno Chagas, 5 

Marisa Cotta Mancini, Isabel Cristina Vieira Coimbra Diniz, Daniela Virgínia Vaz, Bruno Souza 6 

Bechara Maxta, Renan Alves Resende e Marco Túlio de Melo. Servidores Técnico-Administrativos 7 

em Educação: Juliana Pieve de Sousa. Representação Discente: Isabela Guimarães Lima e Silva e 8 

Bruno Oliveira Amorim Sampaio. Ausência Justificada:Não houve. Verificando a existência de 9 

quorum o senhor diretor deu por abertos os trabalhos para atender a seguinte pauta: 1. Ata 484; 2. 10 

Homologações – Afastamentos – Aprovados Ad-referendum; 3. Implantação de jornada de 30h 11 

nos setores CAD e Biblioteca-Parecerista: Prof. Marco Túlio de Mello; 4. Promoção professor 12 

titular- indicação de nomes para a banca; 5. Ação de extensão: Seminário Interfaces entre 13 

neurociências e atividade física e esporte. Interessado: Maicon Rodrigues Albuquerque; 6. Ação 14 

de extensão: II Jornada de Terapia Ocupacional. Interessado: Tânia Lúcia Hirochi; 7. Ação de 15 

extensão: Curso de Treinadores em Atletismo. Interessado: Leszek Szmuchrowski; 8. Informes e 16 

Outros assuntos. Professor Sérgio deu as boas-vindas aos integrantes da Congregação e passou em 17 

seguida à pauta da reunião 1. Ata 484;Posta em votação, a ata foi aprovada com 01 (uma) abstenção. 18 

2. Homologações – Afastamentos – Aprovados Ad-referendum; Aprovados os afastamentos por 19 

unanimidade. Homologação de adendo aos encargos didáticos do departamento de Fisioterapia 20 

referentes ao primeiro semestre de 2017; Aprovado por unanimidade. Pareceres de progressão 21 

docente. Professor Sérgio explicou alguns pareceres de progressão docente haverem retornado da 22 

CPPD com requerimento de retificação por não constar neles citação expressa à resolução 04/2014 do 23 

Conselho Universitário, que adquirira eficácia no ano corrente, nem às normas específicas 24 

estabelecidas pela congregação, às quais a resolução servira de fundamento. Conquanto fosse mister, 25 

salvo flagrante evidência em contrário, considerar os atos da congregação conformes ao regulamento 26 

vigente da Universidade,  havia por bem aceder à solicitação, a fim de não dar azo a conflitos, e, à 27 

vista disso, reforçou aos chefes de departamento o pedido, que já fora remetido por correio eletrônico, 28 

de que informassem aos docentes da obrigatoriedade de citação dos instrumentos normativos no corpo 29 

do parecer. Homologaram-se aqueles pareceres já aprovados cuja exigência fora satisfeita. 3. 30 

Implantação de jornada de 30 horas nos setores CAD e Biblioteca-Parecerista: Prof. Marco 31 

Túlio de Mello; Professor Marco Túlio leu seu parecer favorável à implantação da jornada de 30 32 

horas. Professor Sérgio informou que a distribuição dos horários e dos funcionários visava a manter o 33 

funcionamento dos dois setores continuamente de 07:00 às 22:00. Comunicou que o funcionário Luiz 34 

fora transferido para o CAD de modo a suprir uma vaga que se abrira com uma aposentadoria e  35 

substituindo-o uma nova funcionária, Jurema, fora admitida no setor de Serviços Gerais. Professor 36 

Herbert avisou que os departamentos de Educação Física e Esportes receberam mais servidores e que  37 

doravante estariam abertos até 20:00. Professor Bruno indagou por que fazia bastante tempo que o 38 

setor de reprografia não funcionava. Professor Sérgio relatou que já fora feita a licitação, no entanto a 39 

contratação demorara mais do que o previsto devido aos recursos interpostos. Posto em votação, o 40 

parecer foi aprovado com 01 (uma) abstenção. 4. Promoção professor titular- indicação de nomes 41 

para a banca; Professor Sérgio requisitou que os departamentos de Educação Física e Esportes se 42 

organizassem para definir as áreas e apresentar os nomes para comissão avaliadora de concurso para 43 

professor titular.  Professor Mauro sugeriu que, como havia uma grande semelhança na área de 44 

atuação dos dois professores, fosse realizado um concurso único, o que também seria vantajoso pela 45 

diminuição dos gastos. 5. Ação de extensão: Seminário Interfaces entre neurociências e atividade 46 

física e esporte. Interessado: Maicon Rodrigues Albuquerque; Professor Sérgio leu os pareceres 47 

favoráveis da câmara departamental e do CENEX. Aprovado por unanimidade 6. Ação de extensão: 48 

II Jornada de Terapia Ocupacional. Interessado: Tânia Lúcia Hirochi; Professor Sérgio leu os 49 

pareceres. Percebeu que não havia alternativas para execução do evento caso não ocorresse a captação 50 

do dinheiro, embora a aprovação da ação fosse necessária para conseguir a captação. Ressaltou que a 51 
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Escola não estava em condições de assumir a responsabilidade financeira do evento se se frustrasse a 52 

tentativa de captação, e que a aprovação não obrigava a unidade a garantir sua realização. ; 7. Ação de 53 

extensão: Curso de Treinadores em Atletismo. Interessado: Leszk Szmuchrowski; Professor 54 

Herbert leu o parecer. O curso mostrava-se autossustentável e não dependia de auxílio da Escola. 55 

Aprovado por unanimidade. 8. Informes e Outros assuntos. Professora Marisa informou que já se 56 

haviam realizado as primeiras reuniões para dar início e concretizar o novo centro de pós-graduação, 57 

agregando os três cursos da unidade. Pretendiam estabelecer uma dinâmica de trabalho e contar com 58 

representação discente. Professor Marco Túlio expressou a preocupação, que o acompanhava desde a 59 

realização da semana de Educação Física e a apresentação nela realizada pelo professor Takahashi, 60 

com a mudança curricular, sua velocidade, a importância de seus efeitos e o prejuízo que adviria da 61 

não aderência às propostas da reitoria. Sugeriu que, para evitar correria e falta de tempo, a 62 

congregação fomentasse a discussão o quanto antes. Professora Isabel disse que a questão das 63 

mudanças vinha sendo levantada já desde a semana de Educação Física de 2015 e na próxima sexta, 64 

na reunião do NDE, fariam a síntese da semana. Propôs que os professores discutissem em um 65 

seminário interdepartamental. Confirmou que havia três propostas oriundas da reitoria, que em alguns 66 

pontos eram mais flexíveis e em outros exigiam o acatamento completo. Professor Sérgio recomendou 67 

continuar o debate nas próximas congregações e que, entrementes, o colegiado e os departamentos 68 

começassem a discussão e trouxessem posições preliminares a fim de que, posteriormente, fosse 69 

encaminhado um posicionamento da Escola à reitoria. Professora Simone afirmou que o prazo era 70 

exíguo e a discussão no CEPE seria já em julho. Professor Fernando argumentou que o processo 71 

começara errado, pois parecia que se agiria como sob ameaça, porquanto aparentava que os que não 72 

aceitassem teriam prejuízo e preconceito da universidade no futuro, algo semelhante ao que ocorrera 73 

com o projeto REUNI. Convidou, então, os colegas de departamento para uma reunião. Professor 74 

Sérgio aconselhou que os departamentos se reunissem primeiro internamente e depois levassem suas 75 

pautas para as assembleias interdepartamentais. Professor Fernando comprometeu-se a fazer a 76 

chamada para os chefes de departamento e colegiado após as reuniões, para elaborar uma síntese. 77 

Adentrando outro assunto, demonstrou apreensão quanto ao destino das pós-graduações lato sensu, 78 

devido a certos desenvolvimentos parlamentares coetâneos. Professor Bruno fez um anúncio sobre a 79 

conferência municipal de saúde e a seleção de seus delegados. Professor Sérgio disse que, por acordo, 80 

desde 2010 a direção fazia a ordenação do dinheiro dos departamentos, todavia, como estava próxima 81 

a eleição de nova direção, preferia devolver essa prerrogativa aos departamentos, e deixar que a 82 

decisão de como seria o procedimento na próxima gestão coubesse ao diretor subsequente. Perguntado 83 

sobre como era o procedimento para conseguir auxílio para participação de estudantes em eventos, 84 

respondeu que a PROGRAD antigamente destinava uma verba para os colegiados, que atualmente ia 85 

para a PRAE. Depois de encerrada a sessão, para constar lavrei a presente Ata que, após lida e 86 

aprovada, será assinada por mim, Mateus Alves Rodrigues, secretário desta Unidade, e por todos que a 87 

tenham aprovado. Belo Horizonte, 03 de abril de 2017. 88 
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