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JULGAMENTO Nº 03/2016

Santo André, 25 de maio de 2016. 

Processo: 23006.001729/2015-33 

Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 

23006.001729/2015-33, instaurado para apuração de possível comportamento inadequado da 

coordenadora do projeto Gênero e Diversidade na Escola (GDE), vinculado ao COMFOR, e 

considerando: 

• as competências delegadas à Corregedoria-seccional da UFABC pela Portaria nº 459 da 

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

outubro de 2015; 

• o Relatório final da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela 

Portaria da Corregedoria nº 01, de 02 de fevereiro de 2016, constante às folhas 176 a 179, 

que conclui, in verbis: 

“Analisando os autos, esta Comissão constatou que não há prova material ou 

testemunhal que corrobore as denúncias, portanto conclui que não há motivo 

que justifique o indiciamento da professora Andrea Paula e sugere ao Mui 

Digno Corregedor-seccional pró-tempore da UFABC o arquivamento da 

denúncia.”  
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• O Parecer nº 107/2016/PF-UFABC/PGF/AGU da Procuradoria Jurídica junto à UFABC, 

constante às folhas 181 a 182, atesta que há regularidade formal do procedimento, não 

havendo vícios que possam trazer prejuízo à defesa ou que acarretem a nulidade do feito; 

afirma que o procedimento lastreou a formação da convicção dos membros da comissão 

instaurada, observando os ditames da legislação pertinente; opinando pelo acolhimento 

do relatório final pela autoridade competente.  

Diante do exposto, ACATO o relatório da Comissão Processante e o parecer da 

Procuradoria Federal junto a UFABC e DETERMINO o arquivamento do processo. 

Armando Franco 
Corregedor-seccional da UFABC 
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