
 

 

 

 

ATA Nº 492
a
 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 

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

EM 06 DE NOVEMBRO DE 2017. 

Aos seis dias do mês de novembro 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 Gustavo Pereira Côrtes, os seguintes professores: Lygia Paccini Lustosa, José Alfredo de 4 

Oliveira Debortoli, Fernando Vítor Lima, Simone Costa de Almeida, Hélder Ferreira Isayama, Mauro 5 

Heleno Chagas, Marisa Cotta Mancini, Gustavo Henrique da Cunha Peixoto Cançado, Daniela 6 

Virgínia Vaz, Alessandro Rodrigo Pedroso Tomasi e Renan Alves Resende. Servidores Técnico-7 

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

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

para atender a seguinte pauta: 1. Ata 491; 2. Sistema de Gerenciamento de Espaços – 10 

Apresentação do servidor Gustavo Vieira Santos (TI); 3. Referendum – Afastamentos – 11 

Aprovados Ad-referendum; 4. Homologação-Progressão docente. Interessado: Andressa da Silva 12 

de Mello; 5. Parecer final conclusivo de promoção para a classe C, professor adjunto. 13 

Interessado: Alessandro Rodrigo Pedroso Tomasi; 6. Práticas de comércio no âmbito da 14 

EEFFTO por parte do corpo discente-representação estudantil; 7. Ordem de prioridade 15 

institucional para assinaturas de documentos; 8. Alocação de espaços na EEFFTO; 9. Proposta 16 

de ajuste curricular de duas disciplinas do curso de Terapia Ocupacional- parecerista: Daniela 17 

Virgínia Vaz; 10. Eleições para representação junto à egrégia congregação-homologação de 18 

resultados; 11. Barema elaborado para a promoção a professor associado; 12. Representação no 19 

conselho universitário- eleição. Art. 8°, V do estatuto da UFMG- Propostas; 13. Ações de 20 

extensão: ADES-FIT_Aprimoramento Didático do Ensino Superior (ADES): compartilhando 21 

experiências e saberes.- interessada: Prof.ª Fabiane Ribeiro Ferreira, Curso de Esportes de 22 

Aventura Teórico e Prático – Interessado: Jurandy Guimarães Gama Filho, Formação de 23 

recursos humanos e desenvolvimento de pesquisa aplicados ao esporte de alto rendimento - 24 

Bruno Pena Couto14. Informes e outros assuntos. Professor Gustavo deu as boas-vindas aos 25 

integrantes da Congregação e passou, em seguida, à pauta da reunião. 1. Ata 491; Posta em votação, a 26 

ata foi aprovada com 02 (duas) abstenções. 2. Sistema de Gerenciamento de Espaços – 27 

Apresentação do servidor Gustavo Vieira Santos (TI); O servidor Gustavo fez uma apresentação 28 

sobre o funcionamento do sitema de gerenciamento de salas de aula, mostrando como era o acesso 29 

para adminstrador e usuários e a forma de utilização das ferramentas do programa, que é open source. 30 

Terminada a exposição, professor Mauro perguntou sobre como se daria o alinhamento, visto faltarem 31 

somente mais duas reuniões antes do início das aulas. Seria necessário diagnosticar os dias cheios e 32 

pensar nas disciplinas condensadas. Professora Lygia pediu que os colegiados encaminhassem o mais 33 

rápido possível para o servidor Gustavo os horários finais do próximo semestre, para que fosse feita 34 

uma reunião de adequação. Após deliberação, concordou-se com a data de 17 de novembro às 11 35 

horas para a reunião. 3. Referendum – Afastamentos – Os afastamentos foram aprovados com 01 36 

(uma) abstenção. 4. Homologação-Progressão docente. Interessado: Andressa da Silva de Mello; 37 

Professora Lygia leu seu parecer favorável à aprovação, o qual foi aprovado por unanimidade. 5. 38 

Parecer final conclusivo de promoção para a classe C, professor adjunto. Interessado: 39 

Alessandro Rodrigo Pedroso Tomasi; Professor Gustavo informou que, pela resolução 04/2014, um 40 

professor assistente, cumprido o interstício no último nível da classe e tendo os requisitos necessários, 41 

poderia realizar um processo de promoção para a classe de professor adjunto. Leu então o parecer 42 

final da comissão avaliadora, favorável à promoção. Professora Simone elogiou o trabalho da 43 

comissão, que fora cuidadoso e meticuloso. Posto em votação, o parecer foi aprovado por 44 

unanimidade. 6. Práticas de comércio no âmbito da EEFFTO por parte do corpo discente-45 

representação estudantil; Professor Gustavo disse que vinha recebendo vários pedidos dos alunos de 46 

utilização do espaço da Escola para comercialização de produtos com intuito de arrecadação de 47 

fundos. Havia uma resolução da própria congregação que regulava o tema e determinava que os 48 

pedidos fossem realizados através da representação estudantil. Como ela não existia no momento os 49 

pedidos feitos até então tinham sido indeferidos, como uma forma de impulsionar a organização do 50 

corpo discente. Mas resolvera trazer a questão à congregação para deliberação. Professor Fernando 51 
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expressou duas preocupações: se o contrato com a permissionária da cantina permitiria a autorização 52 

de uma prática dos alunos que poderia ser configurada como concorrência e questões sanitárias e 53 

higiênicas. Professora Lygia corrobou a preocupação, pois, conquanto nada sério houvesse ainda 54 

ocorrido, bastaria um revés para criar um grande problema para a instituição. A assembleia decidiu 55 

então, unanimemente, pela suspensão das atividades de comércio. 7. Ordem de prioridade 56 

institucional para assinaturas de documentos; Havendo constatado que vários documentos têm 57 

chegado à secretaria geral sem as assinaturas necessariamente anteriores às da direção, professor 58 

Gustavo asseverou que quaisquer documentos em tal situação não seriam assinados. Também 59 

comunicou que o prazo para devolução dos documentos seria de 48 horas. Professor Fernando disse 60 

compreender a situação, mas se disse preocupado com casos urgentes que pudessem surgir. Professor 61 

Gustavo afirmou que em tais circunstâncias haveria avaliação ad hoc. 8. Alocação de espaços na 62 

EEFFTO; Professor Gustavo recordou que na reunião de setembro fora aprovada pela congregação a 63 

alocação de um espaço que estava servindo como depósito para utilização do grupo Edudança. 64 

Recebera, entretanto, com surpresa, visto nada ter sido informado em setembro, uma carta do 65 

professor Bruno Pena, a qual leu para a assembleia, em que este relatava que o espaço era utilizado 66 

por um projeto de pesquisa de que fazia parte. Destarte, uma vez que não tinha o objetivo de 67 

prejudicar qualquer projeto, informou que o grupo Edudança renunciara ao uso do espaço. Professora 68 

Daniela leu um ofício em que o departamento e o colegiado solicitavam um espaço para aulas práticas 69 

do curso de Fisioterapia. Professor Gustavo disse que a falta de espaços se tratava de um antigo 70 

problema da EEFFTO, cuja discussão não poderia mais tardar. Tivera a oportunidade de andar pela 71 

Escola e verificar vários espaços trancados e com entulho. Professor Fernando lembrou que houve 72 

uma iniciativa da escola, a partir de um ofício informativo do reitor, de submissão de um projeto para 73 

recebimento de valores de emenda parlamentar. O projeto previa a construção de mais estruturas. Não 74 

era algo, contudo, que fosse certo. Professor Gustavo disse que, com a implantação do novo centro de 75 

pós-graduação, haveria a disponibilização de alguns espaços e marcou uma reunião, dia 21 de 76 

novembro às 14:00, com os chefes de departamento para discutir a questão. 9. Proposta de ajuste 77 

curricular de duas disciplinas do curso de Terapia Ocupacional- parecerista: Daniela Virgínia 78 

Vaz; Professora Daniela leu seu parecer favorável ao ajuste proposto, o qual foi aprovado por 79 

unanimidade. 10. Eleições para representação junto à egrégia congregação-homologação de 80 

resultados; Professor Gustavo ressaltou que houve diversas combinações de departamentos nas 81 

chapas propostas, tendo sido demonstrado verdadeiro espírito democrático. O servidor Edir, em nome 82 

da representante Juliana, cujo mandato terminara, agradeceu seus 02 anos de proveitosa convivência 83 

na assembleia. O resultado final foi homologado por unanimidade. 11. Barema elaborado para a 84 

promoção a professor associado; Professor Gustavo disse que todos haviam recebido o barema 85 

elaborado pela comissão. No prazo aberto para sugestões, professora Daniela encaminhara algumas, 86 

que se concentravam na seção ensino, as quais foram discutidas. Não se chegou a consenso sobre as 87 

propostas que envolviam a pontuação por carga horária, mantendo-se o disposto originalmente na 88 

proposta da comissão. Ao final aprovou-se o acréscimo de mais três categorias na seção ensino do 89 

barema final, que foi aprovado por unanimidade. 12. Representação no conselho universitário- 90 

eleição. Art. 8°, V do estatuto da UFMG- Propostas; Professor Gustavo leu a carta do departamento 91 

de Educação Física na qual se solicitava a confecção de um edital aberto à candidatura de todos os 92 

professores para representação da congregação no Conselho Universitário. Disse que a outra opção, a 93 

prática habitual da Escola, era pedir nomes aos departamentos para serem votados na assembleia. 94 

Professor Fernando ressaltou que durante muito tempo a praxe fora seguida e jamais surgira qualquer 95 

problema ou reclamação. Após consulta ao Regimento da UFMG e percepção de uma posição mais 96 

vantajosa para a confecção de um edital, professor Gustavo pôs em votação essa proposta, a qual foi 97 

aprovada com 01 (uma) abstenção e 01 (um) voto contrário. 13. Ações de extensão: ADES-98 

FIT_Aprimoramento Didático do Ensino Superior (ADES): compartilhando experiências e 99 

saberes.- interessada: Prof.ª Fabiane Ribeiro Ferreira, Lido o parecer, foi aprovado por 100 

unanimidade. Curso de Esportes de Aventura Teórico e Prático – Interessado: Jurandy 101 

Guimarães Gama Filho, Retirado de pauta por defeitos em sua elaboração. Formação de recursos 102 
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humanos e desenvolvimento de pesquisa aplicados ao esporte de alto rendimento - Bruno Pena 103 

Couto; Professor Gustavo leu o parecer. Professor Fernando ressaltou o excelente trabalho, em 104 

circunstâncias muito estressantes, feito pelos diretores no CTE ao longo dos anos. Aprovado por 105 

unanimidade. 14. Informes e outros assuntos. Não houve informes. Depois de encerrada a sessão, 106 

para constar lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Mateus Alves 107 

Rodrigues, secretário desta Unidade, e por todos que a tenham aprovado. Belo Horizonte, 06 de 108 

novembro de 2017. 109 

GUSTAVO PEREIRA CÔRTES ___________________________________________________ 110 

LYGIA PACCINI LUSTOSA ________________________________________________________ 111 

JOSÉ ALFREDO OLIVEIRA DEBORTOLI______________________________________________ 112 

FERNANDO VÍTOR LIMA __________________________________________________________ 113 

DANIELLE APARECIDA GOMES PEREIRA ___________________________________________ 114 

SIMONE COSTA DE ALMEIDA ________________________________________________ 115 

SÍLVIO RICARDO DA SILVA ______________________________________________ 116 

MAURO HELENO CHAGAS _________________________________________________________ 117 

MARISA COTTA MANCINI _________________________________________________________ 118 

GUSTAVO HENRIQUE DA CUNHA PEIXOTO CANÇADO _______________________________ 119 

DANIELA VIRGÍNIA VAZ ______________________________________________________ 120 

BRUNO SOUZA BECHARA MAXTA _________________________________________________ 121 

RENAN ALVES RESENDE _________________________________________________________ 122 

LESZEK ANTONI SZMUCHROWSKI_________________________________________________ 123 

HÉLDER FERREIRA ISAYAMA _______________________________________________ 124 

LUCIANO PEREIRA DA SILVA________________________________________________ 125 

CIOMARA MARIA PÉREZ NUNES _____________________________________________  126 

EDIR ARRUDA PACHECO ________________________________________________________ 127 

MARCOS RODRIGO DE CARVALHO REIS ____________________________________________ 128 


