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Aos quatro dias do mês de setembro de 2017, 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 Ugrinowitch, Gustavo 4 

Pereira Côrtes, Fernando Vítor Lima, Lígia Paccini Lustosa, Simone Costa de Almeida, Sílvio Ricardo 5 

da Silva, Mauro Heleno Chagas, Marisa Cotta Mancini, André Gustavo Pereira de Andrade, Daniela 6 

Virgínia Vaz, Bruno Souza Bechara Maxta, Renan Alves Resende, Marco Túlio de Mello e Danielle 7 

Aparecida Gomes Pereira. Servidores Técnico-Administrativos em Educação: Juliana Pieve de 8 

Sousa e Marcos Rodrigo de Carvalho Reis. Representação Discente: Isabela Guimarães Lima e Silva 9 

e Bruno Oliveira Amorim Sampaio. Ausência Justificada: não houve. Verificando a existência de 10 

quorum o diretor deu por abertos os trabalhos para atender a seguinte pauta: 1. Ata 489; 2. 11 

Referendum – Afastamentos – Aprovados Ad-referendum; 3. Solicitação de jornada especial de 12 

30h no setor de Enfermagem-Parecerista: Mauro Heleno Chagas; 4. Homologação-Progressão 13 

docente. Interessado: Adriana Maria Valladão Novais Van Petten; 5. Homologação-Progressão 14 

docente. Interessado: Meily Assbù Linhales; 6. Indicação de membros para Comissões 15 

Avaliadoras de promoção para as classes de professor Adjunto e Associado. Interessados: 16 

Alessandro Rodrigo Pedroso Tomasi; Fernando Vítor Lima; Lígia de Loiola Cisneros; 7. 17 

Encargos didáticos departamento de Fisioterapia 02/2017 e 01/2018- Parecerista: Simone Costa 18 

de Almeida; 8. Assuntos referentes às Comissões Permanentes de Revalidação de Diplomas de 19 

Graduação Estrangeiros; 9. Solicitação de Espaço para grupo de pesquisa Edudança; 10. 20 

Informes e outros assuntos. Professor Sérgio deu as boas-vindas aos integrantes da Congregação e 21 

passou em seguida à pauta da reunião. 1. Ata 489; Posta em votação, a ata foi aprovada com 01 (uma) 22 

abstenção. 2. Homologações – Afastamentos – Aprovados Ad-referendum; Os afastamentos da 23 

unidade foram aprovados por unanimidade. 3. Solicitação de jornada especial de 30h no setor de 24 

Enfermagem-Parecerista: Mauro Heleno Chagas; Professor Mauro leu seu parecer favorável à 25 

solicitação de jornada especial do setor. Professor Sérgio explicou os requisitos para a implantação da 26 

jornada especial. Professor Bruno questionou, visto haver apenas uma enfermeira na equipe, se não 27 

seria necessária a presença  de  alguém com graduação na área por todo o período de atendimento. 28 

Professor Herbert esclareceu que a necessidade não existia, podendo os técnicos ficarem sós. No 29 

entanto, caso houvesse estagiários, eles teriam de cumprir seus horários durante o turno do enfermeiro. 30 

Professor Marco Túlio interrogou sobre o prosseguimento de um pedido semelhante para o qual fizera 31 

também um parecer há algum tempo. Professor Sérgio informou que estava em trâmite, retardara-se 32 

um pouco porque alguns dos servidores alocados nos setores estavam em desvio de função e não 33 

poderiam trabalhar em regime de seis horas, tendo sido preciso buscar uma solução. Aprovado por 34 

unanimidade. 4. Homologação-Progressão docente. Interessado: Adriana Maria Valladão Novais 35 

Van Petten; Professor Sérgio leu o parecer favorável à aprovação, o qual foi aprovado por 36 

unanimidade. 5. Homologação-Progressão docente. Interessado: Meily Assbù Linhales; Professor 37 

Herbert leu o parecer favorável à aprovação, o qual foi aprovado por unanimidade. 6. Indicação de 38 

membros para Comissões Avaliadoras de promoção para as classes de professor Adjunto e 39 

Associado. Interessados: Alessandro Rodrigo Pedroso Tomasi; Fernando Vítor Lima; Lígia de 40 

Loiola Cisneros; Professor Sérgio pediu que fossem indicados nomes que constituíssem os membros 41 

das comissões. Após deliberação, deciciu-se que seriam três bancas distintas e concordou-se com os 42 

seguintes nomes para membros: Para a progressão de professor Alessandro, professoras Luciana Assis 43 

Costa, Adriana Drummond, Cristiane Miryam, Talita Rossi, Ana Sette Câmara e Fabiane Ribeiro. 44 

Para a progressão de professor Fernando, os professores Marco Túlio, Hans Menzel, Rodolfo Benda, 45 

Antônio Eustáquio Pertence (externo) e Sílvio Soares (externo). Para progressão de professora Lígia, 46 

os professores Raquel Britto, Marcelo Velloso, Elyonara de Figueiredo, Luciano Sales e Henrique 47 

Torres (externo). As indicações foram aprovadas com 01 (uma) abstenção.  Professor Sérgio explicou 48 

que, devido a diferenças de interpretação do art. 30, I da resolução 04/14, estavam chegando às 49 

instâncias superiores da universidade muitos recursos opondo-se aos resultados das promoções. 50 

Assim, como uma forma de prevenção, solicitou, a fim de extinguir a questão controversa, que fosse 51 
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feita uma comissão que elaborasse o barema para progressão para professor associado e titular, o qual 52 

até então tinha sido elaborado ad hoc pelas próprias bancas. Demandou então que os departamentos, 53 

com a maior celeridade possível, encaminhassem nomes para formação da comissão, a fim de que o 54 

trabalho pudesse ser submetido na próxima reunião da congregação. Os representantes discentes 55 

solicitaram antecipação de pauta, no que foram atendidos, para comunicar à congregação o fim de sua 56 

gestão. Informaram que fizeram várias tentativas para por em andamento um processo eleitoral para 57 

serem substituídos, todas, no entanto, foram infrutíferas. Professor Sílvio afirmou que era um 58 

problema conjuntural, com a exceção de algumas poucas ocasiões não havia muito interesse na 59 

representação de classe no país. Professor Marco interrogou se não seria caso de uma maior 60 

divulgação e de uma aproximação maior, ou se não seria pertinente que se realizasse uma pesquisa 61 

para sondar o motivo do desinteresse. Professor Sérgio afirmou que era ruim a não existência de uma 62 

representação estudantil, pois sempre há várias situações de interesse dos discentes, para as quais é 63 

necessária uma consulta ao órgão representativo. 7. Encargos didáticos departamento de 64 

Fisioterapia 02/2017 e 01/2018 - Parecerista: Simone Costa de Almeida; Professora Simone leu 65 

seus dois pareceres favoráveis. Professor Gustavo interrogou os chefes de departamento se haviam 66 

recebido correio eletrônico solicitando a elaboração de um plano de qualificação docente. Professora 67 

Lygia afirmou que o departamento de Fisioterapia já fizera e o encaminhara há algum tempo. 68 

Aprovados os encargos por unanimidade 8. Assuntos referentes às Comissões Permanentes de 69 

Revalidação de Diplomas de Graduação Estrangeiros; Professor Sérgio explicou que fora aprovada 70 

uma nova resolução regulamentando a revalidação de diplomas estrangeiros na UFMG. A PROGRAD 71 

solicitara que as unidades encaminhassem portarias com os integrantes das comissões, três por cada 72 

curso, e informassem quantos processos as comissões analisariam simultaneamente. A assembleia 73 

deliberou e concordou em um número de três processos simultâneos para cada curso, o que foi 74 

aprovado por unanimidade. Professor Sérgio solicitou que os departamentos enviassem sugestões de 75 

nomes para que fossem elaboradas as portarias. 9. Solicitação de Espaço para grupo de pesquisa 76 

Edudança; Professor Herbert leu o pedido de solicitação de espaço do grupo Edudança, que fora 77 

encaminhado através do departamento de Educação. Cogitou-se o espaço que já fora utilizado como 78 

depósito por professor Leszek e era atualmente utilizado pela Escola. Já fora analisado pelo grupo e 79 

seria compatível e suficiente por ora. Professor Fernando ressaltou que a área de dança era importante 80 

e tinha de muito potencial, com seus três professores com origens e metodologias diferentes. 81 

Aprovado por unanimidade. 10. Informes e outros assuntos. Professor Sérgio avisou que a diretoria 82 

recebera um ofício do reitor, solicitando a indicação de um projeto de cada unidade para serem 83 

apresentados aos parlamentares mineiros, a fim de serem talvez incluídos no orçamento do ano 84 

seguinte. Pediu que os departamentos fizessem consultas com seus professores para verificarem os 85 

projetos adiantados e mais completos e marcou uma reunião com os chefes para a próxima segunda-86 

feira para discutirem o assunto. Professor Marco interrogou sobre como ficara o posicionamento da 87 

Escola em relação à discussão das mudanças curriculares propostas pela PROGRAD. Em uma reunião 88 

passada o tema  fora discutido, mas depois não houvera mais notícias. Professor Fernando disse que 89 

ficara responsável por contactar os outros departamentos e propor a discussão, mas na época não 90 

tinham informações suficientes para darem prosseguimento. Professor Sérgio afirmou que agora é que 91 

estava chegando o momento de a Escola discutir e se posicionar, pois a proposta fora para aprovação 92 

no CEPE. Sendo sua última reunião da congregação como diretor, despediu-se e agradeceu o apoio e o 93 

privilégio de ser diretor, desejando boa sorte à nova direção que assumiria no mês seguinte. Professor 94 

Herbert agradeceu a parceria e afirmou ter sido uma experiência gratificante estar na vice-direção, 95 

apesar das dificuldades passadas e da falta de recursos que enfrentara a última gestão. Aproveitou a 96 

ocasião para realização de uma síntese sobre o planejamento de recursos humanos da unidade durante 97 

a gestão, apresentando o quantitativo dos últimos aposentados e dos novos contratados. Explicou que 98 

a universidade estava com um projeto de reelaboração das concessões de função gratificada. Tratava-99 

se de algo controverso e a direção estava em contato com a PRORH para discutir a questão. Professor 100 

Fernando afirmou que o departamento de Esportes sempre fora parceiro da direção e continuaria a 101 

colaborar para o desenvolvimento da Escola. Professor Sílvio elogiou a elegância, tranquilidade e 102 
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respeito como fora conduzida a última gestão. Professor Gustavo também elogiou a atual direção, 103 

dizendo que os tomaria por exemplos para a sua. Depois de encerrada a sessão, para constar lavrei a 104 

presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Mateus Alves Rodrigues, secretário 105 

desta Unidade, e por todos que a tenham aprovado. Belo Horizonte, 04 de setembro de 2017. 106 
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