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Juízo de Admissibilidade nº 19/2019/CORREG 

Assunto: Manifestação, encaminhada mediante e-mail remetido pela Ouvidoria, em 25 de abril 

de 2019, cadastrado na unidade sob protocolo NUP nº 23546.017446/2019-20, solicitando a 

análise e providências da Corregedoria, reportando que docente estaria, supostamente, 

promovendo a reposição de aulas aos sábados, dias não letivos para a turma do curso, com 

comunicação remetida aos alunos, via e-mail, expedida a poucas horas antes do início das aulas, 

com suposta extrapolação do período de prazos para lançamentos regulares referentes ao 

quadrimestre, com suposta marcação de provas em dias de sábado, e possíveis ausências, 

causando supostos prejuízos aos alunos para o quadrimestre subsequente. 

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

da análise preliminar, considerando que: 

 após consultada a unidade responsável pela fiscalização das atividades acadêmicas

relativas à ministração pela administrada, e, conforme pesquisa ao arquivo de

comunicados da instituição, foi possível levantar as seguintes informações:

a) Houve cancelamento das aulas da disciplina em duas ocasiões no quadrimestre de

2019.1. Foi justificado que houve também algumas aulas suspensas, devido a fatores

externos, tais como greve dos transportes, inundações e aulas suspensas por determinação

superior: houve informe expedido pela administração superior da universidade, relatando

que, devido às consequências das fortes chuvas, que inviabilizavam a locomoção para os

campi da UFABC, as atividades acadêmicas e administrativas do dia estavam suspensas.

b) Ainda, foi informado que as aulas foram repostas aos sábados, dia letivo conforme

o calendário acadêmico da UFABC, que faculta ao ministrante da aula a possibilidade de

proceder a reposições nesse dia. Consoante ressaltou a unidade acadêmica, há

informações de que as aulas repostas aos sábados foram ministradas para a prática de

exercícios, de forma que nenhum conteúdo novo foi lecionado nesses dias, não foi

cobrada presença dos discentes nestas datas e, do que consta, os dias de reposição foram

acordados previamente com os alunos.

c) Destacou-se também que as avaliações das disciplinas são marcadas previamente

conforme o cronograma disponibilizado aos discentes no início do quadrimestre, e, nas

hipóteses em que os discentes tenham impossibilidade de comparecer às avaliações, os

alunos agendam outra data possível, com o próprio profissional docente, sem prejuízo aos

alunos.

d) No que se refere ao cumprimento de prazos para lançamento de conceitos (notas e

faltas) nos sistemas, em prazo tempestivo, observando-se o quadrimestre letivo, foi

salientado que todos os prazos para lançamentos de notas e faltas são cumpridos

rigorosamente pelo calendário acadêmico disponibilizado pela universidade.
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 consultado o sítio eletrônico da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), consta a

informação de que os sábados constam do período letivo do quadrimestre de 2019.1; no

mais, a informação de que o sábado é dia letivo também está disponibilizada no PDI  da

Universidade, conforme página 52 do documento, na qual consta publicado o seguinte:
“3. Adotou-se na UFABC o regime curricular quadrimestral, com três períodos letivos anuais de 72 dias,

totalizando 216 dias letivos a cada ano, e incluindo os dias de sábado.”

 no caso em tela, resta justificado que houve externalidades relacionadas a fatos de força

maior, caso fortuito ou à observância de instruções superiores devidamente justificadas,

eventos que impossibilitaram a ministração das aulas em duas datas durante a semana, o

que implicou a necessidade de reposição aos sábados, dias que integram o período letivo

do quadrimestre, podendo ser utilizados para reposição, a qual, em regra, podem ocorrer

em qualquer dia e horário, desde que acordadas entre os docentes e discentes; ressalva-se

também que há a Portaria PROGRAD nº 006, de 11 de fevereiro de 2019, que institui

procedimento para solicitação de prestações alternativas  à aplicação de provas e

frequência a aulas realizadas em dia de guarda religiosa;

 quanto ao suposto lançamento intempestivo de conceitos ou faltas, nada foi encontrado

que corroborasse o relato, não consta registro de que a unidade responsável pela

fiscalização da execução das atividades acadêmicas tenha reportado irregularidades dessa

natureza ou de quaisquer outras que tenham sido praticadas pela servidora; do mesmo

modo, conforme consultado do sistema SIAPE, não há registro de ocorrências relativas a

ausências injustificadas da docente no período do terceiro quadrimestre de 2018 (2018.3)

e do primeiro quadrimestre de 2019 (2019.1); ainda, a unidade acadêmica incumbida do

ateste de assiduidade da servidora não reportou nenhuma irregularidade relativa a

ausências injustificadas;

 realizado o cotejo fático e a análise da legislação, não houve lastro indiciário para o

embasamento de uma apuração processual: nada se encontrou que mitigasse a presunção

de boa-fé por parte da servidora, sobretudo porque, salvo prova em contrário, a mesma

agiu em conformidade com as normas universitárias.

Em vista do exposto, com fundamento no artigo 144, caput e parágrafo 

único, da Lei 8.112/90, e no artigo 10, § 2º, da IN CGU nº 14/2018, não havendo indícios da 

existência de irregularidades disciplinares, DECIDO pela não abertura de processo 

administrativo disciplinar e DETERMINO o arquivamento da denúncia. 

Santo André, 17 de outubro de 2019. 

Sílvio Wenceslau Alves da Silva 

Corregedor-seccional da UFABC 
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