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Juízo de Admissibilidade nº 48/2018/CORREG 

 

Assunto: Denúncia encaminhada através da página da Corregedoria-seccional da UFABC, sob o 

nº 608, em 25 de setembro de 2018, solicitando a análise e providências da Corregedoria em 

relação a possível irregularidade por parte de docente em proibir discente de se ausentar da sala 

durante a aula. 

 

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

de investigação preliminar, considerando que: 

 

 cabe ao docente, sempre que possível, de forma dialogada com a turma de alunos, 

realizar a gestão do tempo das aulas e atividades aplicadas aos discentes matriculados, de 

modo a conceder intervalos entre aulas, durante provas ou outras atividades acadêmicas e 

curriculares, de forma a maximizar o rendimento (princípio da eficiência) das atividades 

ministradas; 

 

 de outro lado, cabe ao discente portar-se de forma a obter o melhor rendimento 

acadêmico, e, na medida do possível, colaborar para manter o ambiente de sala de aula 

livre de interrupções que possam comprometer os resultados esperados; 

 

 conforme foi relatado, o docente já havia esclarecido aos discentes acerca das orientações 

a serem seguidas no sentido de buscar o melhor resultado da aprendizagem e que existe 

intervalo entre as aulas para os discentes usufruírem conforme necessário, e, no caso 

analisado, não há provas de que o discente tenha sido impedido de se ausentar da sala 

durante a aula; 

 

 a constatação, de que no presente caso, o denunciante não identificou e nem trouxe 

informações mínimas para que fosse possível contatar o discente supostamente 

prejudicado, o que dificulta, torna oneroso ou impossível a tomada de providências 

investigatórias ou apuratórias, pois não se sabe da identidade do discente.  

 

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

administrativo disciplinar e DETERMINO o arquivamento da denúncia por inexistência de 

irregularidade. 

                     

                Santo André, 04 de dezembro de 2018. 

 

Silvio Wenceslau Alves da Silva  
Corregedor-seccional da UFABC 
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