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JULGAMENTO Nº 01/2019

Santo André, 20 de março de 2019. 

Processo: 23006.001751/2018-26 

Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 

23006.001751/2018-26, instaurado para apuração de possível atribuição de atividade letiva a 

terceiros, e considerando: 

 as competências delegadas à Corregedoria-seccional da UFABC pela Portaria da Reitoria

nº 459, de 23 de outubro de 2015, publicada no Boletim de Serviço nº 506, de 27 de

outubro de 2015;

 a designação como Corregedor-seccional da UFABC pela Portaria da SUGEPE nº 888,

de 24 de agosto de 2018, publicada no Diário Oficial da União  nº 165, de 27 de agosto

de 2018, seção 2, pagina 16;

 o Relatório final da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar; instituída pela

Portaria da Corregedoria nº 19, de 13 de setembro de 2018, publicada no Boletim de

Serviço nº 780, de 14 de setembro  de 2018, e suas devidas reconduções e prorrogações;

constante às folhas de 121 a 125, que conclui, em síntese, nos seguintes termos:

“[...]A comissão de Processo Administrativo não encontrou elementos que 

caracterizem nenhuma infração cometida pelo professor[...]”. 

 o Parecer nº 00032/2019/DCJ/PFUFABC/PGF/AGU da Procuradoria Federal junto à

UFABC, constante às folhas de 135 a 137, que, examinando o procedimento constatou

regularidade formal e material da instrução realizada pela Comissão Processante, que

observou a garantia do contraditório e da ampla defesa, contudo, no mérito, divergiu das

conclusões do relatório final da Comissão, opinando nos seguintes termos:

“ III- Conclusão: 

26. Diante do exposto, na forma da fundamentação, concluímos e

opinamos, sem efeito vinculante, que:

a) No caso dos autos, não existe “duplicidade e sobreposição de regras

sobre a mesma matéria”, não sendo o caso de solicitar esclarecimentos aos

órgãos superiores da Universidade.

b) Ao presente caso se aplica a Resolução ConsEPE nº 75, de 16 de agosto
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de 2010, que regulamenta o Estágio de Docência na Pós-Graduação da 

UFABC, que determina textualmente a obrigatoriedade da presença do 

responsável em sala de aula quando o aluno do estágio ministrar aulas” 

Diante do exposto, ACATO parcialmente o Relatório final da Comissão, que 

observou a regularidade formal do procedimento, entretanto, divirjo no que concerne às 

conclusões de mérito opinadas pela Comissão Processante, e ACATO integralmente o Parecer 

da Procuradoria Federal junto a UFABC e DETERMINO a continuidade do apuratório no 

Processo Administrativo Disciplinar nº 23006.001751/2018-26. 

Silvio Wenceslau Alves da Silva 

Corregedor-seccional da UFABC 
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