
 

 

 

 

ATA Nº 504
a
 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO 

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

REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2018. 

Aos três dias do mês de setembro de 2018 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 14:00 horas, sob a presidência do senhor 3 

diretor, professor Gustavo Pereira Côrtes, os seguintes professores: José Alfredo Oliveira Debortoli, 4 

Fernando Vítor Lima, Danielle Aparecida Gomes Pereira, Kátia Maria Penido Bueno, Hélder Ferreira 5 

Isayama, Maicon Rodrigues Albuquerque, Juliana de Melo Ocarino, Fabiane Ribeiro Ferreira, 6 

Rosângela Gomes da Mota Souza, Renan Alves Resende, Leszek Antoni Szmuchrowski, Luciano 7 

Pereira da Silva, Ciomara Maria Pérez Nunes. Servidores Técnico-Administrativos em Educação: 8 

Edir Arruda Pacheco e Raione Lucas Pedrosa. Representação Discente: Não houve. Ausência 9 

Justificada: José Ângelo Gariglio e Lygia Paccini Lustosa. Verificando a existência de quorum o 10 

diretor deu por abertos os trabalhos para atender a seguinte pauta: 1. Ata 503; 2. Apresentação de 11 

servidor Gustavo sobre avaliação do sistema de salas. 3. Referendum – Afastamentos – 12 

Aprovados Ad-referendum; 4. Parecer final da comissão avaliadora para promoção à classe D, 13 

professor associado, Danielle Aparecida Gomes Pereira; 5. Parecer final da comissão avaliadora 14 

para promoção à classe D, professor associado, de Juliana de Mello Ocarino; 6. Parecer final da 15 

comissão avaliadora para promoção à classe D, professor associado, de Sheyla Rossana 16 

Cavalcanti Furtado; 7. Homologação-Progressão docente. Interessado: Ana Cláudia Porfírio 17 

Couto; 8. Relatório Final de Estágio probatório do docente Eduardo Mendonça Pimenta. 18 

Parecerista: Rosângela Gomes da Mota de Souza; 9. Homologação das eleições para 19 

representação da classe D (professor associado) junto à egrégia congregação da EEFFTO; 10. 20 

Indicação de nomes para banca de promoção a professor associado. Interessado: Bruno Pena; 21 

11. Proposta de mudança do Regulamento do CENEX. Parecerista: Renan Alves Resende; 12. 22 

Devolução pelo Conselho Universitário da proposta de alteração da composição da congregação; 23 

13. Modificação do acesso às quadras e piscina e interdição do acesso à rampa; 14. Ações de 24 

extensão; 15. Proposta de Barema para utilização no processo de promoção a professor titular. 25 

Parecerista: Leszek Szmuschrowski; 16. Informes e outros assuntos.   Após as boas-vindas aos 26 

integrantes da Congregação passou-se à pauta da reunião. 1. Ata 503; O diretor expressou, 27 

primeiramente, sua consternação com o incêndio que ocorrera recentemente no Paço de São 28 

Cristóvão, outrora augusta residência da família imperial brasileira, que sediava o museu nacional. Em 29 

seguida colocou a ata 503 em votação, que foi aprovada com 01 (uma) abstenção. 2. Apresentação de 30 

servidor Gustavo sobre avaliação do sistema de salas. O servidor Gustavo fez uma explicação 31 

sobre a distribuição de espaços da unidade, mostrando os resultados e estatísticas que obtivera. Foi 32 

constatada uma excessiva ocupação nos dias médios da semana pela manhã, que forçara, no semestre 33 

corrente, a utilização dos auditórios, ficando, neste ínterim, os demais dias e horários menos 34 

aproveitados do que poderiam. Sugeriu que as disciplinas fossem mais equitativamente alocadas e que 35 

as turmas todas começassem às 07h30min, o que impediria que muitas salas ficassem inviabilizadas 36 

por conflitos de horário. Professor José Alfredo disse considerar importante resgatar o colegiado como 37 

instância adequada à natureza da discussão. Servidor Gustavo disse que sua ideia era fazer uma 38 

apresentação informativa da realidade da Escola e das dificuldades enfrentadas antes de uma discussão 39 

no colegiado. Professor Gustavo pediu que se fizesse uma comissão dos colegiados e, para facilitar o 40 

trabalho, a assembleia decidiu que a entrega dos encargos didáticos pelos departamentos seria adiada 41 

para novembro. 3. Referendum – Afastamentos Os afastamentos foram homologados por 42 

unanimidade – Aprovados Ad-referendum; O parecer de professor Ânderson favorável à reoferta do 43 

curso de Especialização em Preparação Física e Esportiva e o termo aditivo do contrato do Centro de 44 

Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e Lazer da Rede Cedes em Minas Gerais 45 

foram homologados por unanimidade. 4. Parecer final da comissão avaliadora para promoção à 46 

classe D, professor associado, Danielle Aparecida Gomes Pereira; 5. Parecer final da comissão 47 

avaliadora para promoção à classe D, professor associado, de Juliana de Melo Ocarino; 6. 48 

Parecer final da comissão avaliadora para promoção à classe D, professor associado, de Sheyla 49 

Rossana Cavalcanti Furtado; Professor Gustavo leu os pareceres finais favoráveis dos processos de 50 

promoção, os quais foram aprovados com 02 (duas) abstenções. 7. Homologação-Progressão 51 
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docente. Interessado: Ana Cláudia Porfírio Couto; Como o departamento ainda não havia trazido o 52 

processo com uma correção que fora solicitada pela direção, o ponto de pauta foi adiado. 8. Relatório 53 

Final de Estágio probatório do docente Eduardo Mendonça Pimenta. Parecerista: Rosângela 54 

Gomes da Mota de Souza; Professora Rosângela leu seu parecer favorável, embora notando que não 55 

estavam presentes os relatórios de 2017 e 2018 do Redoc. Professora Danielle disse que já consultara 56 

a CPPD para seu departamento e fora informada da necessidade de os relatórios constarem no 57 

processo, ainda que não fosse possível retirá-los pelo sistema. Era mister o docente interessado redigi-58 

los e submetê-los à câmara. Depois de nova conferência, percebeu-se que havia um relatório, que 59 

estava incompleto. Decidiu-se remeter o processo ao departamento para adequações.  9. 60 

Homologação das eleições para representação da classe D (professor associado) junto à egrégia 61 

congregação da EEFFTO; A eleição da chapa constituída pelas docentes Christianne Luce Gomes e 62 

Christina Danielli foi homologada por unanimidade. 10. Indicação de nomes para banca de 63 

promoção a professor associado. Interessado: Bruno Pena; Professor Gustavo leu as sugestões de 64 

docentes remetidas pelo departamento: Ana Cláudia Porfírio Couto, Mauro Heleno Chagas, Rudolf 65 

Huebner e Antônio Eustáquio de Melo Pertence. Os nomes foram aprovados por unanimidade. 11. 66 

Proposta de mudança do Regulamento do CENEX. Parecerista: Renan Alves Resende; Professor 67 

Renan leu seu parecer favorável às mudanças solicitadas, o qual foi aprovado por unanimidade. 7. 68 

Homologação-Progressão docente. Interessado: Ana Cláudia Porfírio Couto; Tendo o 69 

departamento remetido o processo de progressão da docente, professor Gustavo leu o parecer 70 

favorável, que foi aprovado por unanimidade. 15. Proposta de Barema para utilização no processo 71 

de promoção a professor titular. Parecerista: Leszek Szmuschrowski; Professor Gustavo pediu 72 

inversão de pauta para que professor Pablo, presidente da comissão elaboradora do barema de 73 

promoção a professor titular, pudesse entrar e fazer uma apresentação do trabalho. Professor Pablo fez 74 

uma exposição de como fora a constituição do documento e as diretrizes utilizadas pela comissão, que 75 

buscara valorizar igualmente o ensino, pesquisa e extensão. Professor Luciano argumentou que o 76 

barema era importante porque indicava o modelo de professor que a unidade desejava para si. 77 

Professora Ciomara afirmou ser necessária uma discussão política sobre o tema. Professor Renan disse 78 

achar interessante simular o funcionamento do barema com carreiras reais para verificar o resultado. 79 

Professores Juliana, Daniele e Hélder manifestaram discordância quanto à separação da pontuação de 80 

disciplinas de pós-graduação e de graduação e apontaram que a quantidade de horas mínima exigida 81 

para estas últimas seria excessiva. Professor Leszek, o parecerista, apresentou algumas posições. 82 

Professor Gustavo propôs adiar a votação do barema para a próxima reunião a fim de que fosse 83 

possível aos interessados remeterem sugestões. Acordou-se que os membros que desejassem 84 

encaminhariam propostas até dia 24 de setembro. 12. Devolução pelo Conselho Universitário da 85 

proposta de alteração da composição da congregação; Professor Gustavo leu a decisão do conselho 86 

universitário que se posicionara contrário à possibilidade de admissão de representantes dos Centros 87 

de Extensão nas congregações das unidades acadêmicas da universidade. A proposta de modificação 88 

da composição da congregação da EEFFTO, que incluía o CENEX da unidade foi, portanto, 89 

devolvida. 13. Modificação do acesso às quadras e piscina e interdição do acesso à rampa; 90 

Professor Gustavo explicou que a rampa de acesso às quadras, por ser muito íngreme e construída fora 91 

das especificações, era uma passagem arriscada e propensa a acidentes, que poderiam redundar em 92 

casos graves. Várias comunicações foram feitas, três arquitetos visitaram o local, a pró-reitoria de 93 

administração e a própria reitora estavam cientes do problema, entretanto, a situação não progredira. 94 

Dessa maneira considerava mais prudente a interdição deste caminho devido à segurança e como 95 

forma de chamar atenção da administração da universidade para o problema. A interdição foi 96 

aprovada por unanimidade. 14. Ações de extensão; Professor Gustavo leu os pareceres das ações de 97 

extensão Projeto - Hora dançante: experimentações lúdicas no Campus UFMG - interessada: 98 

Elisângela Chaves e Projeto - Rádio e saúde mental em sintonia com a cidade - Interessada: Regina 99 

Celi Fonseca Ribeiro, que foram aprovados por unanimidade.  16. Informes e outros assuntos. 100 

Professor Gustavo informou sobre a iniciativa da Terapia Ocupacional de colocar placas provisórias 101 

com o nome completo da unidade nos locais em que letreiros antigos se referiam apenas à Escola de 102 
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Educação Física. Disse ter sido tomada a decisão de comunicar a pró-reitoria de administração da 103 

necessidade de mudança das placas e uma ordem de serviço haver de ser feita.  Depois de encerrada a 104 

sessão, para constar, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Mateus 105 

Alves Rodrigues, secretário desta Unidade, e por todos que a tenham aprovado. Belo Horizonte, 03 de 106 

setembro de 2018. 107 

GUSTAVO PEREIRA CÔRTES ___________________________________________________ 108 

LYGIA PACCINI LUSTOSA ________________________________________________________ 109 

JOSÉ ALFREDO OLIVEIRA DEBORTOLI______________________________________________ 110 

FERNANDO VÍTOR LIMA __________________________________________________________ 111 

DANIELLE APARECIDA GOMES PEREIRA ___________________________________________ 112 

SIMONE COSTA DE ALMEIDA ________________________________________________ 113 

SÍLVIO RICARDO DA SILVA ______________________________________________ 114 

MAICON RODRIGUES ALBUQUERQUE ______________________________________________ 115 

JULIANA DE MELO OCARINO ______________________________________________________ 116 

JOSÉ ÂNGELO GARIGLIO __________________________________________________________ 117 

GUSTAVO HENRIQUE DA CUNHA PEIXOTO CANÇADO _______________________________ 118 

FABIANE RIBEIRO FERREIRA ______________________________________________________ 119 

ROSÂNGELA GOMES DA MOTA SOUZA _____________________________________________ 120 

RENAN ALVES RESENDE _________________________________________________________ 121 

LESZEK ANTONI SZMUCHROWSKI_________________________________________________ 122 

CHRISTIANNE LUCE GOMES _______________________________________________ 123 

LUCIANO PEREIRA DA SILVA________________________________________________ 124 

CIOMARA MARIA PÉREZ NUNES _____________________________________________ _____ 125 

EDIR ARRUDA PACHECO _________________________________________________________ 126 

MARCOS RODRIGO DE CARVALHO REIS ____________________________________________ 127 


