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Aos sete dias do mês de agosto 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, Sheyla Rossana Cavalcanti Furtado, Simone Costa de Almeida, Sílvio Ricardo 5 

da Silva, Mauro Heleno Chagas, Marisa Cotta Mancini, Renan Alves Resende, Marco Túlio de Mello 6 

e Danielle Aparecida Gomes Pereira. Servidores Técnico-Administrativos em Educação: Juliana 7 

Pieve de Sousa e Marcos Rodrigo de Carvalho Reis. Representação Discente: Isabela Guimarães 8 

Lima e Silva e Bruno Oliveira Amorim Sampaio. Ausência Justificada: Isabel Cristina Vieira 9 

Coimbra Diniz, Daniela Virgínia Vaz e sua suplente. Verificando a existência de quorum o diretor deu 10 

por abertos os trabalhos para atender a seguinte pauta: 1. Ata 488; 2. Referendum – Afastamentos – 11 

Aprovados Ad-referendum; 3. Homologação-Progressão docente. Interessado: Kátia Lúcia 12 

Moreira Lemos; 4. Encargos didáticos departamento de Esportes do 2° semestre de 2017. 13 

Parecerista: Gustavo Pereira Côrtes; 5. Encargos didáticos departamento de Fisioterapia do 2° 14 

semestre de 2017. Parecerista: Simone Costa de Almeida; 6. Encargos didáticos departamento 15 

de Terapia Ocupacional do 2° semestre de 2017. Parecerista: Sheyla Rossana Cavalcanti 16 

Furtado; 7. Aprovação de Ações de Extensão; 8. Informes e outros assuntos. Professor Sérgio deu 17 

as boas-vindas aos integrantes da Congregação e passou em seguida à pauta da reunião 1. Ata 488; 18 

Posta em votação, a ata foi aprovada com 02 (duas) abstenções. 2. Homologações – Afastamentos – 19 

Aprovados Ad-referendum; Os afastamentos da unidade foram aprovados por unanimidade. 20 

Passando a outro assunto, professor Sérgio disse que a Escola tinha a tradição de permitir que os 21 

colegiados organizassem a distribuição de salas. Nos últimos anos, a diretoria designara um servidor, 22 

o qual recentemente se aposentara, para os auxiliar. Os colegiados, ao definir modificações de escalas, 23 

horários e criação de disciplinas optativas deveriam fazê-lo de maneira coordenada com os demais, 24 

mas nesse semestre, com a ausência do servidor, não ocorrera assim. Houve uma reorganização de 25 

horários por parte de um dos colegiados, sem comunicar aos outros, de modo que os horários do 26 

semestre anterior guardavam pouca semelhança com os do atual. Além disso, várias disciplinas 27 

optativas foram comunicadas na véspera do início das aulas, causando um grande distúrbio na 28 

distribuição das salas.  Era impensável criar primeiro a consolidação das turmas para tentar depois 29 

encaixá-las no último instante nas salas de aula disponíveis. Antecipar o processo não fora possível no 30 

semestre em curso; dever-se-ia, entretanto, evitar que doravante a situação tornasse a acontecer. 31 

Destarte, resolvera fazer um pedido aos colegiados, para que adiantassem todo o processo dos 32 

encargos didáticos, e fizessem tudo com bastante antecedência, a fim de proporcionar tempo para 33 

talvez reservar o CAD e resolver com antecipação algum problema que se apresentasse. Pediu 34 

desculpas, porque, devido às necessidades, a direção tivera de quebrar o acordo de reservá-las para o 35 

futuro centro de pós-graduação e alocara as salas 01 e 04 para aulas. Apesar disso, pretendia-se ainda 36 

acomodar as secretarias da pós-graduação na sala 02 no semestre em curso. Professor Marco Túlio 37 

sugeriu que as salas das disciplinas obrigatórias fossem fixas e sempre as mesmas. Professor Herbert 38 

afirmou que aumentaram o número de professores  e de optativas, os departamentos tinham de se 39 

organizar e sistematizar suas expectativas para ter salas compatíveis com as disciplinas. Professor 40 

Sérgio comunicou que outro servidor viria para a unidade, não para ser responsável, mas para auxiliar 41 

os coordenadores dos colegiados. Professor André propôs um levantamento na Escola para verificar as 42 

demandas e quais disciplinas poderiam ser absorvidas pelo CAD. Professor Mauro interrogou quando 43 

chegaria o funcionário, tendo por resposta que já fora solicitado, mas dependia de todo o trâmite para 44 

a liberação e seria uma pessoa a ser instruída ab initio. Em vista disso, disse considerar adequado que, 45 

independente da vinda do servidor, fosse estabelecida uma comissão responsável, a qual estudaria a 46 

situação e estabeleceria uma dinâmica de ocupação de horários. Professor Gustavo afirmou ser 47 

necessário mudar a prática dos departamentos para que fossem aprovados todos os encargos ainda no 48 

semestre anterior de sua execução. As datas deveriam ser antecipadas. Professor Sérgio recomendou 49 

que se fizesse uma distribuição preliminar já no meio de setembro. Professor Marco Túlio aconselhou 50 

uma normatização, que os encargos do semestre próximo fossem enviados à congregação em uma data 51 
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especifica após o início do corrente. Sua proposta seria que, em até 30 dias após o inicio do semestre, 52 

o professor deveria encaminhar disciplinas para os dias e horários que quisesse, em até 60 dias não 53 

haveria garantia de horário, e após tal período seria impossível incluir disciplinas, ou o departamento 54 

deveria designar quais o professor teria de assumir. Professor Gustavo reiterou a obrigatoriedade de 55 

preencher adequadamente todas as informações do quadro das disciplinas nos formulários de encargos 56 

didáticos, os quais frequentemente vinham para a apreciação incompletos. Professor Sérgio 57 

recomendou e colocou em votação a proposta de que os professores deveriam encaminhar ao 58 

departamento suas disciplinas para o semestre seguinte 30 dias após o início do que estivesse em 59 

curso, as quais constituindo os encargos, depois de aprovados nos departamentos deveriam ser 60 

apresentadas para aprovação na congregação na terceira reunião de cada semestre. Aprovada a 61 

proposta por unanimidade. Mudando de tópico, professor Sérgio disse ter sido procurado por professor 62 

Maicon solicitando a instalação na sala C, perto da sala de lutas, do Laboratório de Estudos e 63 

Pesquisa em Esportes de Combate. Uma solicitação formal foi feita ao departamento que a 64 

encaminhou para a congregação. O espaço escolhido, além de impraticável para aulas devido ao 65 

barulho, era próximo ao espaço de lutas. A iniciativa já contava com recursos de uma emenda 66 

parlamentar. Professor Fernando ressaltou que a sala C não vinha sendo utilizada e que a implantação 67 

do laboratório traria muitos benefícios, um suporte para uma área de pesquisa que, apesar de não 68 

contar com estrutura, tinha produção relevante, com realização de eventos e redação de artigos. 69 

Professor Mauro explicou que havia a demanda de formação de um grupo maior, através de parcerias 70 

com o ICB, Engenharia, Ciências da Computação e com um professor da USP. Professor Gustavo 71 

lembrou que também existia a necessidade de espaço para instalação do núcleo de danças, cuja 72 

solicitação fora feita no ano anterior. Professor Sérgio explicou que, apesar da falta de espaços na 73 

Escola, no caso específico, contingencialmente, acabara surgindo um espaço adequado para a 74 

demanda.  Sugeriu para o núcleo um espaço que seria desocupado dentro em breve. Professor Renan, 75 

tutor da empresa júnior da EEFFTO,  lembrou que também haviam feito requisição de espaço. Posta 76 

em votação, a solicitação de instalação do laboratório na sala C foi aprovada por unanimidade. 3. 77 

Homologação-Progressão docente. Interessado: Kátia Lúcia Moreira Lemos; Professor Sérgio leu 78 

o parecer, que foi aprovado com a ressalva de que fossem feitas as alterações necessárias, com o 79 

acréscimo de citação às normas de progressão e promoção da EEFFTO. 4. Encargos didáticos 80 

departamento de Esportes do 2° semestre de 2017. Parecerista: Gustavo Pereira Côrtes; 81 

Professor Gustavo leu seu parecer favorável à aprovação, apenas sugerindo que se acrescentasse que 82 

professora Kátia, mesmo sendo diretora de órgão suplementar, continuava com encargos. 5. Encargos 83 

didáticos departamento de Fisioterapia do 2° semestre de 2017. Parecerista: Simone Costa de 84 

Almeida; Professora Simone leu seu parecer. Professora Marisa, tendo em vista a aposentadoria 85 

iminente de uma das professoras do departamento, sugeriu que fossem feitas algumas mudanças para 86 

adequar os encargos e mostrar a necessidade de contratação de um professor substituto quando a 87 

ocasião se apresentasse. Decidiu-se que os encargos deveriam ser refeitos e a votação adiada para 88 

próxima reunião. Professor Sérgio afirmou que, caso surgisse alguma urgência, poderia haver a 89 

aprovação ad-referendum. 6. Encargos didáticos departamento de Terapia Ocupacional do 2° 90 

semestre de 2017. Parecerista: Sheyla Rossana Cavalcanti Furtado; Professora Sheyla leu seu 91 

parecer favorável, o qual foi aprovado por unanimidade. 7. Aprovação de Ações de Extensão; Foram 92 

submetidas à aprovação as seguintes ações de extensão: Simpósio dos jogos esportivos coletivos. 93 

Professor Sérgio leu o parecer técnico e o da câmara departamental.  Adolescência em foco. Professor 94 

Herbert leu o parecer técnico e o da câmara departamental. Encontro de familiares e usuários de 95 

saúde mental de Minas Gerais. Professor Sérgio leu o parecer técnico e o da câmara departamental. 96 

Teceu considerações sobre o fato de o projeto estimar despesas de quase R$ 2000,00, mas não 97 

apresentar alternativas para a realização, caso não fosse contemplado com a verba do PAIE. 98 

Interrogou a assembleia qual a melhor postura a ser tomada pela direção se o financiamento não fosse 99 

obtido. Professora Marisa argumentou que não seria democrático a direção assumir ônus de ações que 100 

deveriam custear-se a si mesmas. Professor Herbert disse em cada evento ser necessário haver 101 

controle financeiro e previsão do que deveria ser feito se não fosse possível obter os recursos 102 
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necessários. Feita votação à parte, foi aprovado o evento por unanimidade, condicionado à existência 103 

de recurso. Projeto Assessoria de Comunicação da Escola de Educação Física, Fisioterapia e 104 

Terapia Ocupacional. Professor Herbert explicou que a assessoria, que se tornara indispensável à 105 

unidade, fora primeiramente instituida em um projeto em parceria com a Escola de Veterinária. 106 

Entretanto, com o progresso da ação, houve iniciativa por parte da Assessoria da Escola de Veterinária 107 

para efetuar uma separação. Destarte, apresentava-se uma ação de extensão distinta, restrita à 108 

EEFFTO. Leu então o parecer técnico e o da câmara departamental. As três ações apresentadas foram 109 

aprovadas por unanimidade. 8. Informes e outros assuntos. Professor Sérgio solicitou que a 110 

congregação designasse um docente para integrar o Comitê local de avaliação de desempenho dos 111 

servidores, tendo sido indicada a professora Sheyla Rossana Cavalcanti Furtado. Informou o professor 112 

que na quinta-feira seguinte se encerraria o período para que eventos promovidos pela Escola 113 

pudessem ser encaminhados para fazerem parte do calendário oficial da Semana do Conhecimento. 114 

Comunicou que o contrato com o permissionário da cantina terminaria dia 09 do mês de agosto. Como 115 

ele não vencera novamente a licitação, haveria mudança, com uma nova contratada assumindo a partir 116 

do dia 16. Professora Marisa informou que na sexta-feira próxima haveria um evento celebratório dos 117 

15 anos do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação. Professora Sheyla disse que, a 118 

partir do dia seguinte, o Fisiolab, extensão do Laprev, iniciaria seus atendimentos. Depois de 119 

encerrada a sessão, para constar lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, 120 

Mateus Alves Rodrigues, secretário desta Unidade, e por todos que a tenham aprovado. Belo 121 

Horizonte, 07 de agosto de 2017. 122 

SÉRGIO TEIXEIRA DA FONSECA ___________________________________________________ 123 

HERBERT UGRINOWITSCH ________________________________________________________ 124 
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