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Juízo de Admissibilidade nº 54/2017/CORREG 

 

Assunto: Denúncia, anônima, encaminhada através da página da Corregedoria-seccional da 

UFABC, sob o nº 311, em 16 de outubro de 2017, solicitando a análise e providências da 

Corregedoria em relação ao possível sistemático descumprimento da alocação didática por parte 

das Coordenações dos cursos de graduação em Filosofia. Na indicação para 2018, pouquíssimas 

disciplinas de opção limitadas teriam sido ofertadas nos turnos de ingresso (matutino e noturno). 

Os estudantes já se queixariam de se verem compelidos a cursar disciplinas fora de seu período 

de ingresso. 

 

 Vistos e examinados os documentos da denúncia encaminhada e após a realização 

de investigação preliminar, considerando: 

 

 A) que a direção do CCNH nos informou:  

1. O projeto pedagógico da Licenciatura em Filosofia prevê que o discente deve 

integralizar 20 créditos em disciplinas de opção limitada; 

2. A oferta de disciplinas de opção limitada totalizou 24 créditos no turno matutino, 28 

no turno vespertino e 24 no turno noturno; 

3. No que pese algumas disciplinas eventualmente serem ofertadas no turno vespertino, 

a maior parte da carga horária do curso do bacharelado é oferecida até as 12h, o que 

atende à legislação.  

4. De fato, no caso do Bacharelado em Filosofia, apenas 12 dos 228 créditos, ou seja, 

cerca de 5% dos créditos foram ofertados no turno vespertino;  

5. A oferta de disciplinas no turno vespertino atende uma demanda dos próprios alunos, 

pois permite uma maior diversidade de disciplinas e o acesso de alunos que 

frequentam os turnos matutino e noturno; 

 B) que não há indícios de infração disciplinar por parte de algum servidor da UFABC nos 

fatos objeto da presente denúncia; 

  

 DECIDO pela não abertura de processo administrativo disciplinar e 

DETERMINO o arquivamento da denúncia.     

 

 

Santo André, 23 de outubro de 2017. 

 

 

Armando Franco 

Corregedor-seccional da UFABC 
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