
Aos Membros do ConsEPE/UFABC 

 
Prezados Representantes: 

 

Eu, João Batista de Aguiar, SIAPE nº 1765427, Professor Associado nível 1, lotado no 

CECS, Engenharia Aeroespacial, venho por meio desta carta requerer reconsideração do 

meu pedido de progressão funcional para o nível 2 de acordo com a Resolução ConsUni 

nº 160 de 7 de janeiro de 2016, não efetivada pelo CPPD.  

 

Argumentos:  

 

No período julho/2018 a julho/2020, que corresponde ao meu interstício mínimo, obtive 

a pontuação necessária à progressão, conforme o mapa de pontuação demonstra. Contudo 

só obtive 16.96 dos 30 pontos requeridos no campo I, de atividades de ensino. É que nesse 

período tive um problema grave no coração que me obrigou a afastar-me por cerca de um 

ano das atividades. Tive que ser submetido a uma cirurgia cardíaca no INCOR conforme 

também comprova a documentação.  

 

Também não consegui um crédito na Extensão, já que a ProEC não se deu ao trabalho de 

corrigir seu erro, dizendo que participei como ouvinte numa atividade em que fui 

convidado, contribui com ideias e discussões, e pedi verificassem com os organizadores.  

Mesmo sabendo que não haviam atividades substitutivas na minha área durante a 

pandemia, não reconsideraram a decisão. 

 

Respostas: 

 

Tendo 16.96 pontos no campo I, cumpri com os 15 créditos anuais requeridos, durante o 

ano em que estive trabalhando – um ano; 

Se formos ver na progressão anterior, de julho/2016 a julho/2018 – em anexo – quando 

obtive pontuação total de 289, sendo 74.78 no campo I de atividades de ensino, ver-se-á 

que eu costumo trabalhar bastante. E se não o fiz desta vez é porque não pude. 

 



Assim creio que o meu caso pode ser reconsiderado. Caso se requeira, inclusive, eu posso 

cumprir a diferença de pontos em falta neste interstício durante o próximo.  

 

Nestes termos, peço deferimento, 

 

  

Santo André, 10 de Fevereiro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. João Batista de Aguiar 

 

 

 


