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CARTA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

À 

Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD da UFABC 

Ref.:  Pedido de reconsideração frente ao indeferimento do meu pedido de progressão 

funcional. 

 

Santo André, 25 de agosto de 2020. 

 

Prezados Presidente Prof. Dr. Wanius José Garcia da Silva e respectivos membros da CPPD da 

UFABC, 

Eu, Profa. Dra. Ana Maria Pereira Neto, venho por meio desta apresentar as razões que 

justificam esta solicitação de reconsideração frente ao indeferimento do meu pedido de progressão 

funcional. 

 O primeiro apontamento refere-se ao ônus causado a todos em virtude da pandemia que 

enfrentamos até o presente momento. No caso da não interrupção do primeiro quadrimestre de 

2020, eu atingiria 31,695 pontos (considerando apenas as disciplinas ministradas na graduação). 

Pelo fato de ter dois filhos menores de cinco anos, optei por dar continuidade em duas disciplinas 

durante o ECE (sendo uma da Graduação e outra da Pós-graduação), abrindo mão da possibilidade 

de continuar as atividades com uma das turmas sob minha responsabilidade na Graduação. 

Aproveito para destacar que no meu pedido anterior de progressão, aprovado no ano de 

2018, minha pontuação em Atividades de Ensino foi mais que o dobro do mínimo necessário. E, 

desconsiderando a oportunidade promovida aos recém doutores Rodolfo Sbrolini Tiburcio e 

Rafael Augusto Sotana de Souza, de ministrarem de forma conjunta algumas das disciplinas 

durante parte do meu interstício, minha pontuação seria de 52 pontos. Ressalto, que nesse período, 

a promoção de experiências didáticas aos pesquisadores colaboradores citados foi de enorme valia.  
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 Toda a comunidade acadêmica encontra-se trabalhando de forma remota em virtude da 

pandemia. Durante o meu interstício de 24 meses que se encerrou em 18 de agosto de 2020, fui 

impossibilitada, assim como outros colegas docentes, de ministrar aulas nos últimos meses (que 

corresponderiam ao segundo quadrimestre). A disciplina que eu ministraria no segundo 

quadrimestre (Termodinâmica Aplicada I) será ofertada durante o Quadrimestre Suplementar, o 

qual finalizará apenas no final de 2020. Ciente de que a CPPD preza pelo cumprimento às normas 

e regulações de solicitações de progressão, solicito, encarecidamente, que minha solicitação possa 

ser tratada como caso omisso, considerando-se que dos 24 meses do referido interstício, até o 

momento, cerca de 4 meses de atividades didáticas nos foram anulados como consequência da 

pandemia.  

Em resumo, falta-me menos de um ponto para atingir o mínimo necessário à progressão 

pleiteada e peço que a pontuação que obtive no quesito “Atividades de Ensino” seja considerada o 

suficiente para o período efetivo, em virtude dos impactos gerados pela pandemia. 

 Certa de vossa compreensão e sem mais para o momento, coloco-me à disposição para 

quaisquer esclarecimentos adicionais. 

 

Atenciosamente, 

 Profa. Dra. Ana Maria Pereira Neto       
ana.neto@ufabc.edu.br                                                   
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