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Juízo de Admissibilidade nº 27/2019/CORREG 

Assunto: Manifestações, encaminhadas mediante e-mail remetido pela Ouvidoria da UFABC, 

em 15 de julho de 2019, cadastrado na unidade sob os protocolos NUP nº 23546.015572/2019-

40, NUP nº 23546.017826/2019-64, NUP nº 23546.018835/2019-72, NUP nº 

23546.018834/2019-28, NUP nº 23546.023491/2019-13, NUP nº 23546.023488/2019-08, NUP 

nº 23546.023494/2019-57, NUP nº 23546.023510/2019-10, NUP nº 23546.023519/2019-12 e 

NUP nº 23546.023584/2019-48, e denúncias NUP nº 23546.033956/2019-44 e NUP nº 

23546.035222/2019-08, solicitando a análise e providências da Corregedoria-seccional, sobre 

supostas irregularidades na aplicação de provas por docente. 

 Vistos e examinados os documentos das denúncias e manifestações encaminhadas 

e após a realização da análise preliminar, considerando que: 

 

 tendo sido consultada a unidade acadêmica responsável pela fiscalização das atividades 

acadêmicas relativas às disciplinas ministradas, foi informado, em linhas gerais, nos 

seguintes termos (síntese): 

a) as disciplinas foram ministradas regularmente, nos períodos diurno e noturno, 

conforme o projeto pedagógico do curso; 

b) com relação às aulas da disciplina, o docente responsável destaca que, embora não 

conste do Plano de Aula, é permitido, depois de decorrida a segunda hora de aula, um 

intervalo de 15 a 20 minutos para alimentação, higiene e hidratação; conforme ressaltou o 

docente, nenhum discente é impedido de entrar em sala de aula após esse intervalo, 

inclusive, em qualquer momento da aula; embora diversos discentes cheguem atrasados 

no início das aulas, foi destacado que nenhum deles é impedido de entrar na sala quando 

a aula está em andamento, e, em dia de provas, há alunos que também se atrasam e 

entram para realizar a avaliação; 

c) em se tratando dos discentes que tenham auferido baixo desempenho na disciplina, ou 

possíveis riscos de reprovação, foi enfatizado que houve aplicação de provas substitutivas 

e de recuperação, inclusive houve solicitação de trabalho de pesquisa sobre tema relativo 

ao plano da disciplina; por conseguinte, pôde-se verificar que houve baixo número de 

reprovações na disciplina, ou seja, a baixa quantidade de reprovações espelha que houve 

normalidade quanto ao desempenho dos discentes; ressalta-se que houve número de 

alunos que não frequentaram a disciplina, logo, algumas reprovações são esperadas em 

relação ao número total de matriculados; 

d) no que se refere aos discentes que tenham se sentido prejudicados, consta que, para 

tratar das reclamações de natureza acadêmica, os meios de solução mediante diálogo 

devem ser encaminhados primeiramente ao professor responsável pela turma, e, em 

sequência, ao coordenador da disciplina, ao coordenador do curso específico, e 

finalmente, à Diretoria de Centro; dessa forma, na impossibilidade de solução dos 

problemas na via acadêmica, utilizando as vias anteriormente relacionadas, também há a 

instância (recursal) da Comissão de Graduação; deve-se priorizar que as temáticas de 
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notas, frequência e outras de natureza relacionadas à sala de aula sejam tratadas em 

âmbito acadêmico; 

e) o administrado contesta o relato dos denunciantes no sentido de que tenha se 

comportado inadequadamente, pois recebeu os discentes para tratar das possibilidades 

relativas às avaliações realizadas; 

f)  no que se refere ao uso de celular, apesar de não ser proibido, é necessário que, para o 

bom aproveitamento das aulas, evitando-se distrações diversas, o uso seja moderado, 

inclusive porque tal ferramenta de comunicação, quando utilizada durante as provas e 

aulas, pode causar perda de rendimento na avaliação e nas atividades letivas, pois a 

simples presença do aparelho no raio visual do usuário tem o potencial de distrair a 

atenção, fazendo perder os detalhes do que se transmite na sala de aula; 

g) no que concerne aos materiais didáticos utilizados, os discentes não são obrigados a 

adquirir livros sugeridos pelo professor, e há mais de um título que pode ser utilizado 

para a compreensão, aprendizado e pesquisa na disciplina;  

h) em relação ao suposto tratamento com alegada falta de respeito ou supostas 

perseguições, o administrado nega a veracidade das imputações, pois os discentes entram 

e saem da sala de aula, não são impedidos de o fazerem, e, apesar da pouca reciprocidade 

no tratamento cortês com relação ao professor, que é a autoridade em sala de aula, haja 

vista que muitos não o consideram, ainda assim, o docente busca não discutir com 

alunos; o administrado também considera que o uso do celular para fins diferentes da 

aula, bem como o entra e sai da sala de aula, ou o não uso dos diversos materiais 

didáticos, são posturas que implicam, dessa forma, em riscos de que o discente tenha um 

baixo desempenho; cabe ao professor conduzir as aulas e avaliações da disciplina para 

que os matriculados tenham um melhor desempenho; 

 

 no caso examinado, as questões tratadas estão diretamente relacionadas à liberdade de 

ensino, de pesquisa e extensão, e de concepção didática e pedagógica, asseguradas ao 

profissional do Magistério Superior Federal, que, responsável pela disciplina e bom 

aproveitamento dos discentes em sala de aula, indica-lhes as normas de conduta cabíveis 

para um adequado desempenho acadêmico dos usuários, nesse caso, discentes da 

universidade; em concreto, as explicações da unidade responsável pela fiscalização das 

atividades possuem verossimilhança e se presumem legítimas; do mesmo modo, o 

administrado, que prestou as informações necessárias, não se evadiu de prestar 

explicações, denotando que há disposição em melhorar a conduta, nos termos das normas 

regentes do Estatuto dos servidores e do Código de Ética da UFABC, o qual preleciona 

que os conflitos sejam tratados mediante o debate e o diálogo arrazoados, como vias 

preferenciais para obter o consenso e dirimir problemas da convivência, tão comuns em 

salas de aulas com diversidade de público atendido, concepções de mundo e de formas 

pedagógicas de conceber o ensino;  

 há liberdade do magistério para escolher os livros que entenda pertinentes para a 

ministração das disciplinas; de outro lado, o discente pode seguir a sugestão prelecionada 
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no plano de aula, porém, pela liberdade de ensino, também pode o aluno instruir-se 

mediante outros títulos que entender cabíveis, ressaltando-se que a autoridade para 

avaliar o discente é do professor responsável pela disciplina ministrada, não sendo 

atribuição da unidade correcional questionar método de avaliação ou correção de provas 

adotado por professor, pois, isso se trata de matéria eminentemente acadêmica, sem se 

tratar de infração disciplinar; 

 

 considerando que houve medidas acadêmicas saneadoras que trataram de possibilitar aos 

discentes diversas oportunidades de avaliação, e, considerando a competência da unidade 

correcional para promover iniciativas voltadas à conscientização e orientação da 

comunidade da UFABC acerca de desenvolver conduta do servidor, para fins de 

prevenção ao cometimento de infrações disciplinares, foi orientado ao administrado que 

busque observar a Lei nº 8112/90 e o que dispõe o Código de Ética da UFABC, que 

assim orienta aos administrados: assumir o diálogo e o debate arrazoados como 

mecanismos ideais de resolução de conflitos, prevenir erros, observar o respeito mútuo 

entre os membros da comunidade acadêmica;  

 

 destaca-se que, no exame das denúncias realizadas, não houve prova direta de infrações 

disciplinares inequívocas, e, algumas das supostas condutas reportadas mais se referem a 

problemas deontológicos que disciplinares, pois o ambiente em sala de aula comporta 

diversidade de opiniões e compreensões acerca dos fatos e do conteúdo transmitido; no 

caso em comento, são ausentes evidências de que haja indícios suficientes e robustos a 

corroborarem as denúncias; 

 

 por fim, vale ressaltar também que houve providências de medidas saneadoras de gestão, 

aplicadas na unidade acadêmica (por exemplo, provas de recuperação), portanto, descabe 

a autuação de procedimentos disciplinares, conforme hodierno entendimento adotado na 

seara disciplinar, haja vista que, no âmbito da Administração, o poder disciplinar deve ser 

de aplicação residual, incindível tão somente quando presentes os requisitos que ensejam 

a sua atuação, ou seja, quando outras medidas de gestão não tenham sido eficazes para 

buscar a solução consensual dos conflitos.  

 

Em vista do exposto, considerando os motivos apresentados, e, com fundamento 

no artigo 144, parágrafo único, da lei 8.112/90, no §2º do artigo 10 da Instrução Normativa nº 

14, de 14 de novembro de 2018, da Controladoria Geral da União (CGU), DECIDO pela não 

abertura de processo administrativo disciplinar e DETERMINO o arquivamento das denúncias e 

manifestações.  

Santo André, 20 de dezembro de 2019. 

 

Sílvio Wenceslau Alves da Silva 

Corregedor-seccional da UFABC 
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