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Juízo de Admissibilidade nº 37/2018/CORREG 

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

o n
º 

582, em 17 de agosto de 2018, solicitando a análise e providências da Corregedoria em

relação a possível irregularidade de servidor docente ao elaborar avaliação de estatística

contendo questão semelhante a um caso concreto sobre um desentendimento entre discentes em

uma transação comercial, ocorrido na UFABC.

Vistos e examinados os documentos da denúncia encaminhada e considerando 

que: 

 ao elaborar, aplicar e corrigir provas relativas à disciplina sob sua incumbência (encargo

didático – ministração de aulas), exerceu o docente uma atribuição do múnus de professor

universitário, e, em específico, realizou uma prática de uma atividade docente típica,

prevista em resolução de colegiado superior da universidade – Resolução ConsUni nº

183, artigo 2º - conforme os preceitos do artigo 206, inciso II, da Constituição Federal e

do artigo 3º, inciso II, da Lei 9.394/96, mediante a qual o professor pode administrar a

disciplina e desenvolver a metodologia que melhor pareça adequada aos alunos. Farta

literatura nacional e internacional assegura a liberdade catedrática ao profissional

docente;

 dentre os objetivos do campo da educação superior incumbidos à UFABC, consta o de

estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, e, ao adotar em sua

avaliação a narrativa de enunciados teóricos intertextuais ou recursos literários, que

guardem alguma correlação com a realidade vivenciada pelos discentes, está o servidor a

aplicar metodologia contemplada pela liberdade de ensinar, colaborando para o

cumprimento do projeto pedagógico e à ministração de aulas de graduação, com

autonomia didática e criatividade;

 embora a denúncia narre supostas irregularidades, inexistem indícios de quaisquer dos

enquadramentos realizados pelo denunciante, haja vista se tratar de exercício regular de

direito, regendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Ausentes, portanto,

os conectivos mínimos para a instauração da seara disciplinar.

Em face dos fundamentos ora expostos, inexistente irregularidade 

disciplinar, DECIDO pela não abertura de processo administrativo disciplinar e DETERMINO 

o arquivamento da denúncia.

Santo André, 10 de setembro de 2018. 

Silvio Wenceslau Alves da Silva 
Corregedor-seccional da UFABC 
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