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Juízo de Admissibilidade nº 31/2018/CORREG 

Assunto: Denúncia encaminhada mediante a página da Corregedoria-seccional da UFABC, sob 

o n
º
 433, em 26 de fevereiro de 2018, solicitando a análise e providências da Corregedoria em 

relação à possível irregularidade no evento “O Brasil Pós Golpe na Divisão Internacional do 

Trabalho”, que supostamente teria infringindo as legislações ao tratar como "golpe" os últimos 

acontecimentos políticos. 

  

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

de investigação preliminar, considerando: 

 

 que a Coordenação do Núcleo de Estudos Estratégicos sobre Democracia, 

Desenvolvimento e Sustentabilidade (NEEDDS) -  respondeu que suas competências 

estão reguladas por norma da universidade que é afeta a todos os Núcleos Estratégicos de 

Pesquisa da UFABC, Resolução ConsUni nº 104/2013. Dentre tais competências, consta 

a de promover eventos científicos e atividades de extensão universitária relacionadas às 

suas áreas específicas de atuação; 

 

 que o Seminário foi aprovado em reunião da Coordenação do NEEDDS junto com seu 

Conselho Diretivo, em dezembro de 2017. 

 

 que, tendo sido realizada a checagem de compatibilidade de horários entre o evento “O 

Brasil Pós Golpe na Divisão Internacional do Trabalho” e atividades de ministração de 

aulas, verificou-se não haver qualquer colisão de horário entre a palestra e a ministração 

de ensino de graduação na UFABC; 

 

 que ao ministrar, organizar ou palestrar no evento Seminário de Pesquisa NEEDDS, 

exerceu o docente uma atribuição do múnus de professor universitário, e, em específico, a 

prática de uma atividade docente típica, prevista em resolução de colegiado superior da 

universidade (ConsUni), protegida pela liberdade de pesquisa e de magistério (Artigo 206 

da Constituição Federal; Lei 9.394/96, artigo 3º, inciso II), mediante a qual o Professor-

Pesquisador pode afirmar, proferir parecer científico, autônomo, singular, original, sobre 

qualquer tema, sobretudo em sua área de especialização, sem prejuízo da possibilidade de 

manifestar-se, com a necessária cautela, a respeito de qualquer assunto. Farta literatura 

nacional e internacional assegura a liberdade catedrática ao profissional docente. 

 

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

administrativo disciplinar e DETERMINO o arquivamento da denúncia. 

     

Santo André, 20 de agosto de 2018. 

 

Silvio Wenceslau Alves da Silva  
Corregedor-seccional pro tempore da UFABC 
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