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Ref: Complementação de Documentação para Progressão 

 

Docente: João Batista de Aguiar 

SIAPE: 1765427 

Centro: CECS 

Assunto: Progressão Funcional 

 

Conforme especificado no parecer que acompanha a decisão da CPPD – anexo 1 – 

documentos comprobatórios foram pedidos para cumprir com os requisitos da decisão 

CONSUNI 160:  

1. O docente não apresentou pontuação mínima de 30 pontos no campo I, atividades de 

ensino; 

2. O afastamento por motivo de saúde deve constar na declaração de interstício mínimo; 

 

Com relação a esses dois pontos do parecer devo observar o seguinte:   

i. Não atingi a pontuação mínima porque não me foi assignada carga horária, que é 

atribuição da escola. Cumpri sempre toda a carga que me foi designada; 

ii. Não me foi assignada carga adicional desde que tive que ser substituído no Q3/2018 

para tratamento de saúde até depois que passei pela operação, já que o meu caso 

era grave; 

iii. Quando pedi o atestado de interstício mínimo- anexo 2 - mencionei o fato de ter 

ficado afastado por motivo de saúde, ver pedido inicial. Não é de minha 

responsabilidade o atestado de interstício mínimo; 

iv. No novo pedido – anexo 3 – menciono o que foi pedido no parecer e relembro a 

menção anterior. O pedido foi feito no dia 02/10/2020. O prazo é de dez dias;  

v. “Na contagem do interstício para concessão de progressão funcional por 

desempenho acadêmico deverá ser descontado o período de afastamento para 

tratamento da própria saúde que exceder 24 meses, cumulativos ao longo do tempo 

de serviço público prestado à união”.  No meu caso, desde que ingressei na UFABC, 

em 2010, e inclusive se adicionarmos os 20 anos em que estive na USP, não se 

alcança 2 anos de afastamento; 

A outra ponderação do parecer era:  

3. O docente apresentou pontuação igual a zero no campo III (atividades de extensão e 

cultura);  

São raras as ações de extensão na área de Aeroespacial, e principalmente para quem esteve 

tanto tempo afastado. No entanto fui convidado e participei de duas oficinas (Workshops) 

importantes para a minha área, ambos de mais de 3 horas.  

Como requerido, e preenchendo o cadastro da única maneira possível, inseri o evento no 

sistema em junho de 2020. Quem avaliou o encontro não é da área, e nem sei como é que 



concluiu que eu participei apenas como ouvinte do encontro, sendo que não creio que o 

parecerista tenha estado no encontro. Se não esteve, poderia consultar os organizadores – os 

nomes estavam lá na petição - e verificar se fui apenas um ouvinte. De toda forma, não aprovou 

e não creditou o evento como ação de extensão. 

No começo de setembro, entrei com um pedido de reconsideração.  O pedido seria avaliado em 

reunião do dia de ontem, 14/10/2020, e o resultado estaria disponível na plataforma SIGAA hoje, 

anexo 5. Esperei o máximo que pude, e até este momento nada está afixado na plataforma, de 

forma que concluo este documento sem a resposta, por conta do prazo que tenho.  

 

Obrigado.  

Atenciosamente,  

 

Prof. João Batista de Aguiar 

 

Engenharia Aeroespacial, CECS, UFABC 

 

 

 

 

 

 

 


