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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO CENTRO DE
REABILITAÇÃO DO HOSPITAL DE CLINICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO (UFTM)

ASSUNTO:
2º Reunião do Conselho Gestor
Pauta: Recomposição da representatividade no Conselho Gestor

DATA:

13-02-2019

DELIBERAÇÃO:
No décimo terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às onze horas, aconteceu
a segunda reunião do Conselho Gestor do Centro de Reabilitação Prof. Dr. Fausto da Cunha
Oliveira, na sala de reuniões número dezessete do Centro de Reabilitação, Srª Izabela
Barberato Silva Antonelli- Chefe

da Unidade de Reabilitação, representantes

Administrativos no Conselho Gestor do CR-Centro de Reabilitação; Srª. Maria Catarina
Cândido Árabe. Representantes Docentes no Conselho Gestor do CR; Srª. Cristiane Vitaliano
Graminha, Srª Luciana Duarte Novais Silva e Srº Eduardo Elias Vieira de Carvalho, Srª
Alessandra Cavalcanti de Albuquerque e Souza e Srª Maíra Ferreira do Amaral.
Representantes Técnicos no Conselho Gestor do CR, Srª. Dinorah Maria de Almeida e
Borges e Srª Alessandra Cunha. A Sra. Maria Catarina iniciou a reunião explicando que a
pauta da reunião é exclusivamente para a recomposição dos membros do Conselho Gestor
nas áreas que ficaram desfalcadas pelas demissões dos funcionários da Fundação de Ensino e
Pesquisa de Uberaba (FUNEPU) que eram membros representantes eleitos em suas
categorias, antes de dar início à escolha dos candidatos, lembrou que a próxima reunião
estava previamente agendada para o dia 06 de março e que nessa data é quarta-feira de cinzas
e portanto não haverá expediente administrativo na instituição, sugeriu que a reunião seja
remanejada para a próxima quarta-feira, dia 13 e que as sugestões para a pauta sejam
enviadas até o último dia útil do mês de fevereiro, aceito por todos os presentes. Sra. Maria
Catarina dá início à recomposição dos membros pelos representantes da docência uma vez
que esta representação não teve saída de representantes. A docente sra. Luciana solicita a
inclusão de mais um docente para a suplência para que a fisioterapia e a terapia ocupacional
tenham um representante suplente, aprovado em votação a inclusão de dois docentes, ficando
um suplente para cada área. Os docentes da terapia ocupacional relatam a demanda para
alterar a representatividade, ficando as docentes Sra Fabiana e Sra Maira como titular dos
docentes da terapia ocupacional, e a docente Sra Alessandra passa a ser a suplente da terapia
ocupacional. Alteração aceita por todos os representantes da categoria docente. Passa então à
escolha dos representantes dos profissionais que estão com demanda de recomposição em
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decorrência da saída de profissionais da Assistência Social e Terapia Ocupacional. É
esclarecido que em relação a representação da fisioterapia, apesar da saída da representante, a
vaga foi preenchida pela suplente Sra. Alessandra Cunha. Sra. Maria Catarina realiza leitura
oral da atual composição dos representantes dos profissionais e pergunta se continuam como
estão ou se desejam mudar a representação. Sra. Fernanda Miziara, juntamente com a sra.
Ana Carolina Terra diz que a categoria profissional entende que a representação precisa ser
diminuída já que no entendimento da categoria o setor administrativo não tem quatro
representantes, esta preocupação foi sanada pela sra. Maria Catarina que esclareceu a todos
dizendo que o setor administrativo seria composto pela quantidade exigida pelo regulamento
atual. Sugerido então colocar em votação a diminuição de representantes em todas as
categorias devido à insistência do setor de fisioterapia em afirmar que não há no Centro de
Reabilitação quantidade significativa de profissionais que justifique o tamanho da
representação. Sra. Fabiana explica que o número de profissionais atuantes hoje não é fator
para diminuir a participação, Sr. Eduardo reforça que uma quantidade maior de
representantes é importante até pela dificuldade de todos estarem presentes nas reuniões nas
datas e horários estabelecidos, e que assim seria mais fácil para que as reuniões aconteçam
sem prejuízo de qualquer categoria. Sra. Alessandra Cunha expressa preocupação com a
represente da terapia ocupacional no Conselho uma vez que esta é a RT da Terapia
Ocupacional no Centro de Reabilitação, foi explicado pela sra. Karen que não havia nenhum
impedimento e que esta fala foi das próprias RT’s à época da instituição do Conselho em não
assumir a representação por já ter outras atribuições e assim esse profissional ficaria
sobrecarregado, entretanto hoje a terapia ocupacional entende que pode perfeitamente ter o
seu representante e RT na mesma pessoa. Foi solicitado à Chefia da Unidade de Reabilitação
sra. Izabella que solicite à Superintendência a contratação de profissionais para suprir a
demanda do CR. Ficou definido que a representante do serviço social representa a
enfermagem, a nutrição e a psicologia no Conselho Gestor. Questionado pela sra. Alessandra
Cunha quem seriam os representes da Fonoaudiologia que foi prontamente respondido pela
sra. Dinorah indicando a sra. Lidiane para assumir a titularidade e se colocando à disposição
para a suplência da categoria. Sra. Maria Catarina pergunta se as fisioterapeutas mantem a
sra. Alessandra Cunha como titular ou se tem outro nome para ser colocado em votação,
todos concordam em manter como esta. É colocado em aberto a escolha dos suplentes tendo
como candidatas sra. Dinorah e sra. Cristina Ruiz aprovadas por todos. Sra. Maria Catarina
passa então à leitura dos representantes salientando que na publicação da portaria foi definido
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pelo superintendente que o Assistente Administrativo seja o presidente e coordenador,
entretanto se os membros do CR entenderem que é preciso ser votado, o cargo será colocado
à disposição e o candidato com maior número de votos passa a ser o presidente. Foi
explicado que o assistente administrativo ser o presidente e coordenador é por uma questão
de facilitar o trabalho do Conselho, uma vez que a coordenação exige tempo e outras
atividades que demandam dedicação, sendo assim fica mais fácil para o administrativo
executar essas tarefas. A maioria concordou que a nomeação para o cargo de presidente
permaneça como esta. Ficou então definido como equipe do administrativo os profissionais
da recepção na pessoa da Srta Gabrielle que representa todos os funcionários que prestam
serviços no CR, o responsável técnico médico sr. Eurípedes Balçanulfo Rezende
representando os médicos que atendem no CR, foi questionado essa indicação uma vez que o
profissional entrou com processo de aposentadoria, foi esclarecido que quem assume é o RT
Médico e quando este se aposentar o próximo que assumir será o representante, a Chefia da
Unidade de Reabilitação sra. Izabella teve seu nome sugerido uma vez que pelo regulamento
deverá estar presente nas reuniões assim sendo não justifica que a mesma não seja membro
no conselho sendo uma forma de trazer a chefia ao Centro de Reabilitação e assim aproximar
o HC-UFTM do CR, e como suplentes foi sugerido que a subchefia da Unidade de
Reabilitação sra. Priscila e a Chefia da Divisão Apoio Diagnostico Terapêutico que deverá
ser nomeado em breve pela EBSERH e que hoje está representado pela chefia substituta pelo
sr. Dener para que a paridade nas representações do Conselho seja efetivada. Foi explicado
pela sra. Maria Catarina que o arquivo físico será realocado para outro espaço e assim será
disponibilizado uma sala a mais para uso dos profissionais e/ou docentes. Sra. Fabiana
destacou que é importante essa aproximação da chefia com os profissionais que atuam no CR
e que todo tem muito a ganhar com essa proximidade. Finalizando a reunião a Srª. Maria
Catarina leu em voz alta os nomes dos profissionais e suas representações no Conselho
Gestor que agora passa a figurar com 04 representantes de cada segmento e dois suplentes,
sendo: Equipe Administrativa: Maria Catarina Cândido Árabe (Assistente Administrativo) –
Presidente e Coordenadora, Eurípedes Balcanulfo Resende (Médico), Izabella Barberato
Silva Antonelli (chefia da Unidade de Reabilitação), Gabrielle Aparecida Santos Silva
(Recepcionista), Priscila Salge Mauad Rodrigues(Subchefia da Unidade de Reabilitação) e
Dener Donizetti Cunha Matos (Chefia da Divisão Apoio Diagnóstico e Terapêutico)
suplentes; Equipe Assistencial: Alessandra Cunha (Fisioterapia Ortopedia e Traumatologia),
Lidiane Silveira dos Santos Plácido (Fonoaudióloga), Karen Karoline Silva (Terapeuta
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Ocupacional), Cleomilda Assunção da Silva (Assistente Social), Dinorah Maria de Almeida e
Borges (Fonoaudióloga) e Cristina Ruiz (Ortopedia Reumato e Amputados), suplentes;
Equipe Docente: Fabiana Caetano Martins Silva e Dutra (Terapeuta Ocupacional), Maira
Ferreira do Amaral (Terapeuta ocupacional), Luciana Duarte Novais Silva (Fisioterapia
Cardiopulmonar), Cristiane Vitaliano Graminha (Fisioterapia Cardiopulmonar), Alessandra
Cavalcanti de Albuquerque e Souza (Terapeuta Ocupacional) e Eduardo Elias Vieira de
Carvalho

(Fisioterapeuta Cardiopulmonar/Reumato/Amputados), suplentes. Sra. Izabella

questiona as atribuições do Conselho Gestor e foi informado pela sra. Maria Catarina que
todas estão essas informações estão descritas no Regulamento do Centro de Reabilitação
publicado na página do CR, salienta que o Regulamento foi escrito com a contribuição de
todos os profissionais, revisado pelo setor de planejamento para adequação às normas da
EBSEH e aprovado pela chefia da Divisão e posteriormente pelo Colegiado Executivo do
HC-UFTM. Sra. Alessandra Cunha pergunta se o procedimento é igual para todas as
unidades do HC e foi então esclarecido que sim, todas as unidades atendem às normas
estabelecidas pela EBSERH e não apenas o Centro de Reabilitação, e, que se houve alguma
informação contraria a essa, certamente houve um equívoco. Sra. Izabella solicita então que
todos os profissionais leiam o regulamento e se inteirem sobre as funções de cada um. Foi
questionado pela sra. Alessandra Cunha qual o tempo de permanência do Representante do
Conselho, foi dito pela sra. Maria Catarina que no Regulamento não tem essa informação e
que esta deveria constar no regimento interno do Conselho que ainda não foi construído e
que precisaria então ser feito para que a função de cada um fique claro, bem como o tempo
de permanência, periodicidade de reuniões, etc. Sra. Luciana solicita agilidade na publicação
da portaria para atender as demandas dos docentes nas suas ausências junto à Universidade.
Sra. Alessandra Cunha insiste nas normas do conselho e nas funções, e sra. Ana Carolina
reforça então que é preciso entender quais as funções de cada pessoa dentro do Conselho e
quem tem mais poder, se o peso é o mesmo entre os membros. Sra. Alessandra Cavalcanti
ilustra a feitura do regimento para entendimento de todos. Sra. Maria Catarina sugere a
construção do regimento pela equipe eleita. Sra. Renata Melo salienta que o regimento não
pode ser nos moldes da universidade e sim ao da EBSERH. A preocupação sobre isso foi
sanada pela sra. Maria Catarina uma vez que a Unidade de Planejamento orienta e aprova
juntamente com o Colegiado Executivo todas os documentos. Sra, Claudia Santos pede que
seja feito uma orientação porque ninguém sabe muito bem o que fazer, no que foi orientado a
leitura do regulamento pelos profissionais. Sra. Izabela explanou sobre as decisões que são

Conselho Gestor do Centro de Reabilitação

5

da chefia e as competências do Conselho Gestor, uma vez que a dúvida é saber quem manda.
Foi feito uma leitura das atribuições do Conselho pela sra. Maria Catarina e durante a leitura
foi sugerido que a Gerencia Administrativa seja convocada para explicar as aplicações
financeiras destinadas ao Centro de Reabilitação. Sra. Luciana sugeriu uma força tarefa para
levantamento das necessidades a fim de apresentar um relatório nesta data. Outra solicitação
é em relação aos projetos de expansão e do CR sendo sugerido a convocação da engenharia
para apresentar os projetos. Sra. Claudia salienta que não há comunicação das decisões de
outros setores do HC e o CR e que as ações simplesmente acontecem sem que ninguém do
setor saiba o que está acontecendo. Sra. Alessandra Cavalcanti reitera que os docentes nunca
foram informados de nada que acontecia e que as decisões sempre foram de forma vertical.
Sra. Fernanda Miziara reforça que antes os profissionais da fisioterapia sabiam das
informações e que agora apenas os docentes são informados e que os profissionais estão
sendo prejudicados pela administração e que o Conselho Gestor está funcionando de fachada.
Sra. Maria Catarina discorda dessa colocação informando que em todas as reuniões de
planejamento com os docentes, os representantes dos profissionais estiveram presentes e que
se a informação não chegou até a categoria foi uma falha do representante e não da
administração, e que se não há diálogo entre a equipe, este deverá ser construído. Sra.
Fernanda Miziara diz que as demandas da fisioterapia não são atendidas e sra. Izabella
tranquilizou a todos em relação as regras que devem ser seguidas e que estas são normas da
EBSERH e não da administração do CR. Sra. Alessandra Cavalcanti contextualizou sobre os
colegiados que participa, ilustra aos presentes que em muitos momentos as demandas em que
acredita não são acolhidas pelo colegiado, e que uma democracia é isso, um dia você tem
suas escolhas eleitas e em outro não, e que é preciso aceitar as decisões da maioria, que é um
aprendizado constante que traz crescimento pessoal e para a instituição. Sra. Maria Catarina
se compromete a pedir a publicação das atas no site do HC-UFTM aba do Centro de
Reabilitação para que todos tenham conhecimento do que foi tratado nas reuniões. Sra.
Fernanda pede que fique registrado por escrito qual a autonomia de cada área sem passar
pelo Conselho, o que cada um pode mandar ou não, o que cada um tem o poder decisório,
solicitação acolhida pela sra. Izabella. Não havendo nada mais a tratar, Sra. Maria Catarina
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião à qual eu, Gabrielle Aparecida
Santos Silva, secretariei e juntamente com Maria Catarina registrei a presente Ata que, após
lida e aprovada, segue assinada pelos presentes abaixo relacionados.
Adriana de Carvalho Moraes Pereira

Alessandra Cavalcanti de Albuquerque e Souza
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Alessandra Cunha

Ana Carolina Ribeiro Terra

Claudia dos Santos Borges

Claudia Pimenta de Freitas Multini

Cleomilda Assunção da Silva

Cristiane Vitaliano Graminha

Cristina Ruiz

Dalva Maria Pacheco de Carvalho

Dinorah Maria de Almeida e Borges

Dirce Emília da Cruz Souza

Eduardo Elias Vieira de Carvalho

Fabiana Caetano Martins Silva e Dutra

Fernanda Fraga Miziara

Gabrielle Aparecida Santos Silva

Izabela Barberato Silva Antonelli

Karen Karoline Silva

Karoline Cipriano R. de Oliveira

Leizite Alves Amorim

Lidiane Silveira dos Santos Plácido

Luciana Duarte Novais Silva

Maira Ferreira do Amaral

Marcelo Machado da Silva

Marcia Carolina Franco Ferreira

Maria Catarina Cândido Árabe

Maria de Lourdes Borges

Maria de Lourdes Silva

Priscila Salge Mauad Rodrigues

Renata de Melo Batista

Vitor Carvalho da Silva
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