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 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 

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

EM 02 DE OUTUBRO DE 2017. 

Aos dois dias do mês de outubro 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 

Gustavo Pereira Côrtes, os seguintes professores: Lygia Paccini Lustosa, Rodolfo Novellino Benda, 4 

Fernando Vítor Lima, Simone Costa de Almeida, Sílvio Ricardo da Silva, Samuel Penna Wanner, 5 

Gustavo Henrique da Cunha Peixoto Cançado, Daniela Virgínia Vaz, Bruno Souza Bechara Maxta, 6 

Renan Alves Resende, Marco Túlio de Mello e Danielle Aparecida Gomes Pereira. Servidores 7 

Técnico-Administrativos em Educação: Edir Arruda. Representação Discente: Não houve. 8 

Ausência Justificada: não houve. Verificando a existência de quorum o diretor deu por abertos os 9 

trabalhos para atender a seguinte pauta: 1. Pedido de reinclusão administrativa do aluno João 10 

Cláudio Vieira Guimarães- Parecerista: Bruno Bechara Maxta; 2. Apresentação de barema 11 

elaborado para a promoção a professor associado- Apresentação do presidente da comissão 12 

responsável, prof. Rodolfo Novellino Benda; 3. Ata 490; 4. Referendum – Afastamentos – 13 

Aprovados Ad-referendum (ações de extensão: Terapia Ocupacional nas Disfunções do Controle 14 

Motor da idade Adulta e Velhice: Técnicas e Tecnologias de Investigação e Intervenção - 15 

interessada: Ciomara Maria Perez Nunes; Serviço de Apoio às Pessoas com Doença Arterial 16 

Obstrutiva Periférica” (SAP-DAOP) - Danielle Aparecida Gomes Pereira; 5. Homologação-17 

Progressão docente. Interessado: Gustavo Henrique da Cunha Peixoto Cançado; 6. 18 

Homologação-Progressão docente. Interessado: Ana Maria Sette Câmara; 7. Encargos didáticos 19 

departamento de Terapia Ocupacional- Parecerista: Lygia Paccini Lustosa; 8. Encargos 20 

didáticos departamento de Educação Física- Parecerista: Fernando Vítor Lima; 9. Encargos 21 

didáticos departamento de Esportes- Parecerista: Gustavo Pereira Côrtes; 10. Representação no 22 

conselho universitário- eleição. Art. 8°, V do estatuto da UFMG; 11. Ações de extensão: Curso 23 

Oficina Lúdica do Movimento Expansivo - interessada: Elisângela Chaves, Seminário de 24 

História do Lazer - interessado: Cleber Augusto Gonçalves Dias, Avaliação padrão-ouro da 25 

função muscular para a comunidade - interessado: Renan Alves Resende, IV OlimpHÉRCULES 26 

- interessado: Luciano Pereira da Silva; 12. Informes e outros assuntos. Professor Gustavo, que 27 

iniciara sua gestão como diretor da EEFFTO, deu as boas-vindas aos integrantes da Congregação. 28 

Mencionou e agradeceu a presença da vice-diretora, professora Lygia, de cujo pai ocorrera 29 

recentemente o passamento, avançando,  em seguida, à pauta da reunião. 1. Pedido de reinclusão 30 

administrativa do aluno João Cláudio Vieira Guimarães- Parecerista: Bruno Bechara Maxta; A 31 

pedido de professor Bruno, que necessitaria sair antecipadamente devido a uma demanda do colegiado 32 

de Terapia Ocupacional, este ponto foi estabelecido como primeiro item de pauta. Professor Bruno leu 33 

seu parecer, no qual apresentava a situação do aluno e se posicionava a favor da concessão de dois 34 

semestres adicionais para que o discente pudesse terminar sua graduação. Questionado sobre a razão 35 

de o parecer anterior de professor José Ângelo ter sido negativo ao pedido, professor Bruno respondeu 36 

acreditar porque então ainda não havia sido acrescido ao processo declaração do colegiado 37 

informando uma diminuição considerável de débitos do aluno, que se resumiam desde aí a apenas três 38 

disciplinas. Além disso, ele já cumprira o máximo de 11 semestres de que dispunha para 39 

integralização curricular, por ser oriundo de transferência de outra universidade. Professor Marco 40 

Túlio expressou preocupação com a excessiva demora de muitos discentes em se formar, dos quais o 41 

do caso presente fornecia um exemplo. Professora Kátia afirmou serem ambos os pareceres 42 

claramente isentos e que a assembleia deveria escolher e acolher os argumentos de um ou de outro. 43 

Professora Simone disse ser mister ter muita prudência  e cuidado ao conceder semestres 44 

suplementares, porque se não criasse precedentes indesejados para a instituição. Professor Rodolfo 45 

declarou inquietar-se se, mesmo com os semestres concedidos, tendo em vista seu histórico escolar, o 46 

discente conseguiria terminar o curso e se as perspectivas da qualidade desse profissional no mercado 47 

seriam boas. Professor Sílvio disse o estudante haver iniciado o TCC sob sua orientação, porém não 48 

haver prosseguido por falta de diligência. Professor Fernando sustentou que nenhuma das 49 

justificativas apresentadas – falecimento de familiar, estágio no exterior e participação em projetos – 50 

tinha o condão de fundamentar ou justificar a reinclusão do discente e que se opunha a que se lhe 51 
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concedessem mais semestres. Posto em votação, o parecer de professor Bruno foi rejeitado por 13 52 

(treze) votos a 01 (um), mantendo-se, portanto, a decisão do colegiado a favor do desligamento do 53 

discente. 2. Apresentação de barema elaborado para a promoção a professor associado- 54 

Apresentação do presidente da comissão responsável, prof. Rodolfo Novellino Benda; Professor 55 

Rodolfo explicou como o barema fora elaborado, asseverando não haver muita novidade no trabalho, 56 

que se limitara basicamente a quantificar as proposições do quadro do perfil de referência já aprovado 57 

pela congregação, conquanto pessoalmente não concordasse com algumas das escolhas nele tomadas. 58 

A comissão intentara estruturar o barema de forma que docentes que possuíssem perfis diferentes 59 

tivessem condições de conseguir um resultado final satisfatório. Pela falta de conhecimento dos 60 

integrantes na área, algumas pessoas de fora da comissão fizeram sugestões em relação ao item 61 

produção cultural. Professor Gustavo agradeceu o trabalho da comissão, que demonstrara muita 62 

sensibilidade ao perceber que docentes trilhavam percursos diversos e trabalhara afim de que 63 

professores com ênfases diversas em suas carreiras tivessem a possibilidade de atingir a pontuação e 64 

valores exigidos. Professora Daniela sugeriu que fosse discutido item por item do barema. Professor 65 

Fernando disse que seria importante que a análise não fosse somente quantitativa, mas também crítica 66 

e por isso mesmo havia a necessidade de um relatório consubstanciado. Professoras Daniela e Simone 67 

alegaram que o barema era apenas a ferramenta norteadora, um instrumento que permitiria a 68 

pontuação, o qual não exauriria a avaliação. Professora Daniela defendeu que quem excelesse em três 69 

das quatro categorias deveria conseguir pontuação máxima. Professora Kátia redarguiu que o grande 70 

problema que já ocorrera, e se não suscitaria com o barema, era de um excelente professor poder ser 71 

reprovado por não se distinguir em uma determinada área. Era preciso existir uma diferença de 72 

pontuação que discernisse méritos diversos, que, contudo, não prejudicasse a promoção do docente. 73 

Professor Marco Túlio, porquanto haveria de participar de uma próxima banca avaliadora, sugeriu que 74 

fosse feito, quando aprovado o barema, um encaminhamento explicativo para a comunidade a fim de 75 

que deixar as medidas claras e inequívocas para todos. Tratava-se de um documento importante, pois 76 

guiaria os adjuntos para as progressões vindouras. Professor Sílvio interrogou por que a pontuação 77 

para orientação na graduação e na pós-graduação eram diferentes. Professor Rodolfo explicou que 78 

nem todo docente estava na pós-graduação, mas se cumprisse bem o trabalho na graduação teria a 79 

possibilidade de ser aprovado na promoção. Professor Gustavo constatou que não seria possível 80 

discutir todos os itens do barema. Professora Daniela propôs que fossem encaminhadas por correio 81 

eletrônico todas as sugestões e que fossem trazidas organizadas na próxima reunião. Decidiu-se que as 82 

propostas deveriam ser encaminhadas para o endereço eletrônico da diretoria até o dia 18 de outubro. 83 

4. Referendum – Afastamentos – Os afastamentos foram aprovados por unanimidade. Aprovados 84 

Ad-referendum (ações de extensão: Terapia Ocupacional nas Disfunções do Controle Motor da 85 

idade Adulta e Velhice: Técnicas e Tecnologias de Investigação e Intervenção - interessada: 86 

Ciomara Maria Perez Nunes; Serviço de Apoio às Pessoas com Doença Arterial Obstrutiva 87 

Periférica” (SAP-DAOP) - Danielle Aparecida Gomes Pereira; As ações foram homologadas por 88 

unanimidade. 5. Homologação-Progressão docente. Interessado: Gustavo Henrique da Cunha 89 

Peixoto Cançado; Professora Kátia, relatora, leu seu parecer favorável à aprovação, o qual foi 90 

aprovado com 01 (uma) abstenção. 6. Homologação-Progressão docente. Interessado: Ana Maria 91 

Sette Câmara; Professor Gustavo leu o parecer favorável à aprovação, o qual foi aprovado por 92 

unanimidade. 7. Encargos didáticos departamento de Terapia Ocupacional- Parecerista: Lygia 93 

Paccini Lustosa; Após lido o parecer favorável, os encargos foram aprovados por unanimidade. 8. 94 

Encargos didáticos departamento de Educação Física- Parecerista: Fernando Vítor Lima; Após 95 

lido o parecer favorável, os encargos foram aprovados por unanimidade. 9. Encargos didáticos 96 

departamento de Esportes- Parecerista: Gustavo Pereira Côrtes; Após lido o parecer favorável, os 97 

encargos foram aprovados por unanimidade. 10. Representação no conselho universitário- eleição. 98 

Art. 8°, V do estatuto da UFMG; Professor Gustavo explicou que fora encaminhada uma mensagem 99 

por correio eletrônico aos departamentos, a fim de que comunicassem aos professores que tivessem 100 

interesse na representação para que se apresentassem, cujos nomes seriam remetidos à diretoria e 101 

posteriormente trazidos à reunião da congregação para que ocorresse a eleição. Durante o período 102 
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concedido três professoras, Daniela Vaz, Simone Costa e Ana Cláudia se haviam disposto e tiveram 103 

seus nomes encaminhados pelos departamentos. Uma quarta, Danusa, propusera seu nome já durante a 104 

reunião, sem intervenção departamental. Professora Daniela, visto considerar haver nomes que teriam 105 

prioridade, renunciou sua pretensão. Professora Kátia sugeriu que se elegessem docentes que ainda 106 

não tivessem frequentado o conselho. Professora Lygia afirmou que como não havia chapas, mas 107 

nomes isolados deveria haver um acordo a respeito de quem seria titular e suplente.  Professora Ana 108 

Cláudia, no entanto, não estava presente na reunião, e professor Fernando disse que o interesse dela 109 

era para posição de titular. Ficou então acordado que professora Simone conversaria com Ana Cláudia 110 

para que pudessem acertar o que fariam. Assim, ficou adiada a eleição para a próxima reunião. 11. 111 

Ações de extensão: Seminário de História do Lazer - interessado: Cleber Augusto Gonçalves 112 

Dias Após lidos os pareceres da câmara e do CENEX, a ação foi aprovada com 01(uma) abstenção, 113 

Curso Oficina Lúdica do Movimento Expansivo - interessada: Elisângela Chaves, Avaliação 114 

padrão-ouro da função muscular para a comunidade-interessado: Renan Alves Resende, IV 115 

OlimpHÉRCULES-interessado: Luciano Pereira da Silva; Professor Gustavo comentou que os 116 

pareceres técnicos dessas ações apresentavam várias ressalvas e que considerava temerário aprová-las 117 

no estado em que se encontravam. Professora Kátia opinou que, caso houvesse a aprovação, as 118 

correções exigidas decerto não seriam feitas. Disse, entretanto, compreender a situação do Cenex, 119 

cujos funcionários eram continuamente pressionados a remeter as ações para aprovação, ainda que 120 

sem o devido acabamento. A assembleia determinou que já não fossem discutidas ações de extensão 121 

com ressalvas, as quais deveriam ser encaminhadas aos coordenadores para as adequações necessárias 122 

antes de sua submissão ao crivo da congregação. Professor Gustavo afirmou que, se muito necessário 123 

e sob a condição de terem sido sanadas as deficiências apontadas nos pareceres, poderia aprovar as 124 

ações ad-referendum.   12. Informes e outros assuntos. Após agradecimentos, Professor Gustavo 125 

disse esperar sua gestão, ora principiada, haver de ser aberta e cordial. Depois de encerrada a sessão, 126 

para constar lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Mateus Alves 127 

Rodrigues, secretário desta Unidade, e por todos que a tenham aprovado. Belo Horizonte, 02 de 128 

outubro de 2017. 129 

GUSTAVO PEREIRA CÔRTES ___________________________________________________ 130 

LYGIA PACCINI LUSTOSA ________________________________________________________ 131 

JOSÉ ALFREDO OLIVEIRA DEBORTOLI______________________________________________ 132 

FERNANDO VÍTOR LIMA __________________________________________________________ 133 

DANIELLE APARECIDA GOMES PEREIRA ___________________________________________ 134 

SIMONE COSTA DE ALMEIDA ________________________________________________ 135 

SÍLVIO RICARDO DA SILVA ______________________________________________ 136 

MAURO HELENO CHAGAS _________________________________________________________ 137 

MARISA COTTA MANCINI _________________________________________________________ 138 

GUSTAVO HENRIQUE DA CUNHA PEIXOTO CANÇADO _______________________________ 139 

DANIELA VIRGÍNIA VAZ ______________________________________________________ 140 

BRUNO SOUZA BECHARA MAXTA _________________________________________________ 141 
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RENAN ALVES RESENDE _________________________________________________________ 142 

MARCO TÚLIO DE MELLO _________________________________________________________ 143 

JULIANA PIEVE DE SOUSA ________________________________________________________ 144 

MARCOS RODRIGO DE CARVALHO REIS ____________________________________________ 145 


