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Juízo de Admissibilidade nº 54/2018/CORREG 

 

Assunto: Denúncia encaminhada através da página da Corregedoria-seccional, sob o nº 631, em 

30 de outubro de 2018, solicitando a análise e providências da Corregedoria em relação a 

docente que ministra disciplina intitulada Desigualdades de Raça, Gênero e Renda, por, 

supostamente, o docente dedicar parte do tempo da aula do dia 30/10/2018 para, de forma 

indireta, tecer críticas a agente político, por possível racismo.  

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

de investigação preliminar, considerando que: 

 

 verificou-se que não houve aula desta disciplina no dia 30/10/2018, terça feira , haja vista 

que as aulas de Desigualdades de Raça, Gênero e Renda, relativas ao 3º quadrimestre de 

2018, foram ministradas sempre às segundas e quartas feiras, em dois horários matutinos 

e dois noturnos, logo, resta prejudicada a temporalidade a que se refere a denúncia, pois 

sem a definição de quando o fato aconteceu, não se torna possível verificar se o agente 

esteve presente no local, que também não foi detalhado;  

 

 trata-se de uma disciplina que aborda as desigualdades de raça e gênero, todas as aulas 

estão diretamente relacionadas às temáticas de discussão do racismo, do machismo, da 

misoginia, da homofobia e demais formas de preconceito e discriminações existentes na 

sociedade brasileira, e tem o intuito de contribuir na formação de profissionais na área da 

Economia nas diversas correntes de pensamento econômico, inteirados do 

desenvolvimento econômico do País, bem como é disciplina que integra o Bacharelado 

em Ciências e Humanidades, logo, há pertinência temática, adesão ao projeto pedagógico 

de curso e à ementa; rege, portanto, a liberdade para ensinar e divulgar o pensamento,  

conforme o artigos: art. 5º, inciso IV e IX, e art. 205, inciso II, da Constituição Federal, e 

art.3º, inciso II, da lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 

 

 a disciplina foi criada como obrigatória para o curso de Bacharelado em Ciências 

Econômicas e tem por principal objetivo proporcionar aos discentes realizar reflexões 

acerca dos motivos das profundas desigualdades de raça, gênero e renda no Brasil, suas 

razões históricas, o conhecimento e “problematização” das ideologias que sustentam ou 

se opõem a essas desigualdades, de forma que os conteúdos abordados nessa, atendem 

aos objetivos da universidade, expressos em diversas de suas normas;  

 

Em face dos fundamentos ora expostos, por ausência de materialidade, DECIDO 

pela não abertura de processo administrativo disciplinar e DETERMINO o arquivamento da 

denúncia, com fulcro no artigo 144 da lei 8.112/90.     

Santo André, 19 de dezembro de 2018. 

Silvio Wenceslau Alves da Silva 

Corregedor-seccional da UFABC 
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