
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Corregedoria 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha· Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7573 

corregedoria@ufabc.edu.br 

 

 

Juízo de Admissibilidade nº 27/2018/CORREG 

 

Assunto: Denúncia encaminhada pela Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios - 

ACIC, em 15 de janeiro de 2018, através da CI nº 001/2018/UFABC/ACIC, solicitando a análise 

e providências da Corregedoria em relação a possível atraso na prestação de contas de Termo de 

Cooperação Técnico-Científico (TCTC). 

 

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

de investigação preliminar, considerando: 

 

 constar em parecer a informação de que foram atendidos os objetivos técnicos 

(científicos) pretendidos na colaboração celebrada, e a aprovação da Diretoria do Centro; 

 

 a regência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a 

necessidade de adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, 

restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento 

do interesse público, e a força normativa do princípio constitucional da eficiência o qual 

consubstancia à Administração Pública a diretriz de buscar a economicidade;   

 

 o baixo potencial ofensivo das irregularidades praticadas, uma vez que, no presente caso, 

do atraso na entrega de relatório de execução e da ausência de aditamento do contrato não 

resultaram prejuízos à Universidade Federal do ABC; 

 

 não haver circunstância prevista no art. nº 128 da Lei nº 8.112/1990, no caso em tela, que 

justifique a majoração da penalidade de advertência; 

 

 que o docente, coordenador do projeto, compromissou-se perante esta Corregedoria no 

sentido de corrigir sua atuação, e, nesse sentido, assinou um Termo de Ajustamento de 

Conduta – TAC, instrumento criado pela IN nº 02, de 30 de maio de 2017, do Ministério 

da Transparência e Controladoria-Geral da União. 

 

 Em face dos fundamentos ora expostos, DECIDO pela não abertura de processo 

administrativo disciplinar e DETERMINO o arquivamento da denúncia e o encaminhamento de 

cópia do TAC à SUGEPE, para registro nos assentamentos funcionais do docente pelo período 

de dois anos. 

 

Santo André, 23 de maio de 2018. 

 

Flávia Alves de Oliveira 

Corregedora-seccional pro tempore da UFABC 
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