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Juízo de Admissibilidade nº 32/2018/CORREG 

 

Assunto: Denúncias encaminhadas mediante a página da Corregedoria-seccional da UFABC, 

sob os nº
s 

438 à 462, em 06 de março de 2018, solicitando a análise e providências da 

Corregedoria em relação a possíveis violações à legislação do serviço público federal, por razão 

da oferta do curso “O Golpe de 2016 e a democracia no Brasil”, por caracterizar os eventos 

políticos ocorridos no país como “golpe”. 

 

 Vistos e examinados os documentos das denúncias encaminhadas e após a 

realização de investigação preliminar, considerando: 

 

 que ao ministrar, organizar ou palestrar no curso “O Golpe de 2016 e a democracia no 

Brasil”, 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 pode manifestar-se, com a necessária cautela, a respeito de qualquer assunto. 

Farta literatura nacional e internacional assegura a liberdade catedrática ao profissional 

docente. 

 

 que nos objetivos do campo da educação superior incumbidos à UFABC, consta o de 

estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais e que a universidade oferta espaços aos usuários para diferentes visões políticas 

e pedagógicas, com diferenciados enfoques e debates, sob as diretrizes do pluralismo, da 

liberdade acadêmica e da autonomia universitária, contemplando as liberdades de 

ensinar, aprender e pesquisar; 

 

 que, tendo sido realizada a checagem de compatibilidade de horários entre as disciplinas 

ministradas nos cursos de graduação e as atividades de ministração de aulas ou palestras 

dos professores realizadas no curso "O golpe de 2016 e a democracia no Brasil", 

verificou-se não haver qualquer colisão de horário entre as atividades do curso e a 

ministração de ensino de graduação na UFABC; 

 

 que, apesar do curso em questão não ter sido postulado previamente como atividade de 

extensão nas modalidades de edital ou de fluxo contínuo na PROEC, com antecedência à 

sua realização, consta que a ação extensionista pretendida pela coordenação da ação foi 

devidamente registrada, sob o número FC 017/2018, em 29 de junho de 2018, dentro do 

prazo previsto na modalidade, em conformidade com a Portaria PROEC nº 015, de 29 de 

agosto de 2016; 
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 não haver normativos internos claros referentes a necessária prévia aprovação para 

ministração de cursos, seja livre ou de extensão, assim como palestras e a existência de 

lacunas nos normativos internos existentes. Nesse sentido, foi encaminhado à Reitoria a 

CI nº 15, de 15 de junho de 2018, recomendando a análise e possível criação de 

regulamentação sobre o processo de aprovação de cursos, palestras e eventos para a 

formalização antecipada de tais atividades, a fim de se evitar a realização destas em nome 

da UFABC sem apoio institucional; 

 

 que a Corregedoria-seccional da UFABC encaminhou a Orientação nº 06/2018/CORREG 

para o coordenador do referido curso no sentido de atentar-se ao cumprimento das 

normas, inclusive as constantes do Código de Ética da UFABC (principalmente no que 

concerne o artigo 37 deste código), e recomendou, também, a formalização antecipada de 

cursos/palestras, sempre que possível, para apreciação por órgãos colegiados; 

 

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

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

Comissão de Ética da UFABC em relação a possível infração do artigo 37 do Código de Ética, 

para análise e providências que julgarem cabíveis. 

 

Santo André, 20 de agosto de 2018. 

 

 

 

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