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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 JULHO DE 2017. 

Aos três dias do mês de julho 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 Ugrinowitch, Gustavo Pereira Côrtes, 4 

Fernando Vítor Lima, Lygia Paccini Lustosa, Kátia Maria Penido Bueno, Sílvio Ricardo da Silva, 5 

Mauro Heleno Chagas, Isabel Cristina Vieira Coimbra Diniz, Daniela Virgínia Vaz, Bruno Souza 6 

Bechara Maxta, e Juliana Ocarino. Servidores Técnico-Administrativos em Educação: Edir Arruda 7 

e Marcos Rodrigo de Carvalho Reis. Representação Discente: Não houve. Ausência Justificada: 8 

Marisa Cotta Mancini, Renan Alves Resende, Marco Túlio de Mello e seus respectivos suplentes. 9 

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

pauta: 1. Ata 487; 2. Referendum – Afastamentos – Aprovados Ad-referendum; 3. Homologação-11 

Progressão docente. Interessado: Luciana Assis Costa; 4. Encargos didáticos departamento de 12 

Educação Física do 2° semestre de 2017. Parecerista: Fernando Vítor Lima; 5. Ação de 13 

extensão: III Fórum Edudança. Interessado: Gustavo Pereira Côrtes; 6. Ação de extensão: VIII 14 

Seminário Mineiro de comportamento motor. Interessado: Guilherme Menezes Lage; 7. Parecer 15 

final conclusivo de promoção para a classe E, professor titular. Interessados: Pablo Juan Greco 16 

e Rodolfo Novellino Benda; 8. Ata da junta apuradora do processo de consulta à comunidade da 17 

EEFFTO/UFMG. Elaboração da lista tríplice. 9. Informes e outros assuntos. Professor Sérgio deu 18 

as boas-vindas aos integrantes da Congregação e passou em seguida à pauta da reunião 1. Ata 487; 19 

Posta em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 2. Homologações – Afastamentos – 20 

Aprovados Ad-referendum; Os afastamentos da unidade foram aprovados por unanimidade. 3. 21 

Homologação-Progressão docente. Interessado: Luciana Assis Costa; Professor Sérgio leu o 22 

parecer favorável à progressão, que foi aprovada por unanimidade. 4. Encargos didáticos 23 

departamento de Educação Física do 2° semestre de 2017. Parecerista: Fernando Vítor Lima; 24 

Professor Fernando leu seu parecer favorável à aprovação. Os encargos foram aprovados por 25 

unanimidade. Professor Gustavo, diretor a partir de outubro, disse que continuaria com seus encargos 26 

até dezembro, quando se isentaria deles por prerrogativa do cargo de diretor. Professora Lygia, como 27 

vice-diretora, continuaria com os mesmos encargos que tinha como chefe de de departamento. 28 

Professora Isabel informou que, a pedido dos alunos, propusera-se uma reforma nos horários a fim de 29 

diminuir o tamanho dos espaços de tempo entre as disciplinas. Professor Mauro sugeriu que as 30 

disciplinas obrigatórias de cada curso permanecessem sempre nas mesmas salas, o que seria vantajoso 31 

para discentes e docentes. Professor Sérgio disse que falaria mais sobre as salas e seu sistema de 32 

gerenciamento que recentemente fora-lhe entregue nos informes. Professor Fernando mencionou que 33 

havia um descompasso com o funcionamento do CAD, que fornecia os materiais aos professores, mas 34 

abria somente após o início das aulas. Professor Sérgio disse que o setor era um dos que funcionariam 35 

12 horas ininterruptas. Como havia foi servidores em desvio de função, eles não poderiam fazer a 36 

jornada de seis horas. Deu-lhes a opção de continuar no setor com horário pleno ou mudarem-se. De 37 

todo modo, o setor passará a funcionar 12 horas contínuas. 5. Ação de extensão: III Fórum 38 

Edudança. Interessado: Gustavo Pereira Côrtes; Professor Sérgio leu os pareceres do CENEX e da 39 

câmara departamental. Notando que seria gratuita a ação, interrogou se realmente não haveria 40 

qualquer despesa. Professor Gustavo respondeu que todos os palestrantes estavam desenvolvendo seus 41 

trabalhos em Belo Horizonte, então fora aproveitada a oportunidade para reuni-los no mesmo evento. 42 

Pretendia-se ainda uma parceria com o programa Segundo Tempo a fim de que seus professores 43 

pudessem participar. Aprovado por unanimidade. 6. Ação de extensão: VIII Seminário Mineiro de 44 

comportamento motor. Interessado: Guilherme Menezes Lage; Professor Herbert leu os pareceres 45 

do CENEX e da câmara departamental. Aprovado por unanimidade. 7. Parecer final conclusivo de 46 

promoção para a classe E, professor titular. Interessados: Pablo Juan Greco e Rodolfo Novellino 47 

Benda; Professor Sérgio leu o parecer final da comissão avaliadora, favorável à promoção dos 48 

professores. Professor Gustavo afirmou ter estado presente nas duas defesas de memorial, cuja 49 

organização elogiou, apenas lamentando a limitada participação da comunidade no momento de 50 

ascensão dos professores - dois ex-diretores da EEFFTO - ao topo da carreira, contando com a ilustre 51 



 

 

 

 

ATA Nº 488
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 JULHO DE 2017. 

presença de uma banca avaliadora muito qualificada, constituída também por ex-diretores de suas 52 

faculdades. Professor Sérgio redarguiu que a presença era uma questão de escolha pessoal; a falta de 53 

engajamento, no entanto, causava preocupação, pois evidenciava um comportamento negligente para 54 

com a universidade e seus ritos. Professor Gustavo fez questão de deixar registrada sua parabenização 55 

aos docentes pela promoção. Professor Sílvio disse que a vida acadêmica e suas exigências era de 56 

certo modo a responsável pelo esvaziamento, pois cada professor assumia uma pletora de 57 

responsabilidades e compromissos que, muitas vezes, inibia a ida em tais eventos. Professora Isabel 58 

afirmou que no final de semestre todos tinham muitos compromissos e a data não fora das mais 59 

propícias ao comparecimento. Explicou-se que havia prazos a serem cumpridos na resolução que regia 60 

o processo, e a organização demandava  um certo tempo, por isso somente fora possível a realização 61 

da promoção na data em que ocorrera. Professor Sérgio também parabenizou os professores. O 62 

parecer foi aprovado por unanimidade. 8. Ata da junta apuradora do processo de consulta à 63 

comunidade da EEFFTO/UFMG. Elaboração da lista tríplice; Professor Sérgio leu a ata da junta 64 

apuradora do processo de consulta à comunidade da EEFFTO/UFMG. A ata foi aprovada por 65 

unanimidade. Passou então para a formação da lista tríplice. Explicou que, por tradição da 66 

universidade, os vencedores da consulta escolhiam os demais integrantes da lista. Professor Gustavo 67 

interrogou se haveria impedimento para incluir na lista os membros da outra chapa. Tendo obtido 68 

resposta negativa pediu que eles estivessem na lista. Professor Sílvio e professora Daniela foram 69 

escolhidos para completá-la. A votação procedeu conforme determinado pelo regimento da UFMG, 70 

tendo as três duplas obtido maioria absoluta dos votos para constarem na lista. O resultado final 71 

apresentou Gustavo e Lígia com 14, Marco Túlio e Luci Fuscaldi com 13 e Sílvio e Daniela com 12 72 

votos. Professor Sérgio parabenizou a chapa vencedora. Professora Lygia manifestou-se sobre o 73 

processo de consulta, relatando como chegara a tornar-se candidata à vice-direção apesar de 74 

inicialmente não pretender e fez um apelo para que algumas ocorrências desagradáveis não se 75 

repetissem.  Professor Fernando externou suas posições sobre as eleições, argumentando que todos 76 

sabiam como se envolvera no processo, por acreditar nas propostas e no currículo dos membros da 77 

chapa que apoiara. Solicitou que a nova direção tivesse sensibilidade com os projetos de áreas com as 78 

quais não tinham afinidade. 9. Informes e outros assuntos. Professor Sérgio fez esclarecimentos 79 

sobre o sistema de controle de salas. Por ora o servidor Mateus, lotado no setor de informática, seria a 80 

referência para o funcionamento do sistema, até que viesse um funcionário que assumisse essa 81 

responsabilidade. Alguns setores teriam exclusividade para marcação de espaços. Professores teriam 82 

uma janela pequena para marcação de salas; períodos maiores deveriam ser solicitados aos colegiados. 83 

Professor Sérgio disse que marcaria uma reunião na próxima terça com os coordenadores dos 84 

colegiados para acertarem algumas questões. Passando a outro assunto, informou que haviam sido 85 

enviadas duas mensagens eletrônicas. Uma referente a um recadastro de telefones quanto à 86 

necessidade de ligações para telefone móvel e interurbanas e outra para verificar o interesse em 87 

instalação de ar-condicionado, tendo em vista que uma futura reforma paliativa da rede elétrica, a ser 88 

feita pela pró-reitoria de administração, aumentará a capacidade de carga.  Depois de encerrada a 89 

sessão, para constar lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Mateus 90 

Alves Rodrigues, secretário desta Unidade, e por todos que a tenham aprovado. Belo Horizonte, 03 de 91 

julho de 2017. 92 

SÉRGIO TEIXEIRA DA FONSECA ___________________________________________________ 93 

HERBERT UGRINOWITSCH ________________________________________________________ 94 

GUSTAVO PEREIRA CÔRTES______________________________________________________ 95 

FERNANDO VÍTOR LIMA __________________________________________________________ 96 

LYGIA PACCINI LUSTOSA _________________________________________________________ 97 
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SIMONE COSTA DE ALMEIDA ________________________________________________ 98 
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MARISA COTTA MANCINI _________________________________________________________ 101 

ISABEL CRISTINA VIEIRA COIMBRA DINIZ _________________________________________ 102 

DANIELA VIRGÍNIA VAZ ______________________________________________________ 103 

BRUNO SOUZA BECHARA MAXTA _________________________________________________ 104 

RENAN ALVES RESENDE _________________________________________________________ 105 

MARCO TÚLIO DE MELLO _________________________________________________________ 106 

DANIELLE APARECIDA GOMES PEREIRA ___________________________________________ 107 

JULIANA PIEVE DE SOUSA ________________________________________________________ 108 

MARCOS RODRIGO DE CARVALHO REIS ____________________________________________ 109 

ISABELA GUIMARÃES LIMA E SILVA _______________________________________________ 110 

BRUNO OLIVEIRA AMORIM SAMPAIO ______________________________________________ 111 


