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CARTA DE PEDIDO DE RECURSO 

Ao Conselho Universitário da UFABC - Consuni 

Ref.: Pedido de recurso frente ao indeferimento do meu pedido de realização de atividade 

remunerada esporádica 

Santo André, 26 de fevereiro de 2021 

 

Prezados Conselheiros e Prezadas Conselheiras do Consuni da UFABC, 

 

Eu, Profa. Suze de Oliveira Piza, venho por meio desta apresentar pedido de recurso frente ao 

indeferimento de minha solicitação de realização de atividade esporádica remunerada em outubro 

de 2020. 

Encaminhei à direção de Centro que estou alocada, Centro de Ciências Naturais e Humanas – 

CCNH, pedido de realização de atividade extra remunerada com as seguintes características: 

gravação de dez vídeos (aulas-online) de 1 hora cada com exposição teórica de tema de minha 

especialidade e disponibilização deste material para uma plataforma virtual. 

A atividade somava 10 horas de carga horária total distribuídas ao longo de 10 (dez) semanas - 1 

(uma) hora por semana, em horário em que eu não tinha nenhuma atividade agendada na 

Universidade, das 19.00 às 20.00 horas, às sextas-feiras. Importante ressaltar que se trata de 

atividade remota, realizada em minha residência por conta das restrições impostas pela pandemia 

e, portanto, sem necessidade de deslocamento e não acarretando nenhuma carga horária excedente 

de dedicação. 

Meu pedido foi indeferido pelo diretor do Centro com a alegação que esse tipo de atividade não 

está previsto na resolução 135 do Consuni. Consultando outras instâncias da Universidade sobre 

tal indeferimento, fui orientada a verificar se realmente havia algum conflito de interesses entre 

esse tipo de atividade e o regime de dedicação exclusiva. Fiz um pedido no Seci- Serviço de 

conflito de interesses do Governo Federal - para autorização expressa de realização da atividade 

em questão de forma a sanar qualquer dúvida e resguardar meu direito, enviando inclusive o 

contrato que assinei com a Editora que me contratou. A autorização para a realização da atividade 

foi concedida, considerando que na leitura da SUGEPE (órgão que respondeu à demanda) a 

atividade se enquadra na resolução. Junto à resposta, recebi a orientação para que entrasse com 

recurso, respeitando os trâmites internos, recorrendo ao Conselho de Centro do CCNH e pedindo 

nova avaliação do meu pedido. 

Enviei mensagem ao Conselho do Centro em dezembro de 2020 solicitando recurso à decisão da 

direção de Centro. Meu pedido foi respondido pela Ouvidoria do CCNH, que me informou que 

era instância para tal pedido de recurso e que encaminharia minha solicitação para a reunião 

subsequente do Conselho. Enviei a documentação que tinha disponível para o Conselho, bem 

como a resposta obtida via Seci com a informação sobre o enquadramento da atividade na 

resolução 135. Em 8 de fevereiro de 2021 a reunião do Conselho foi realizada. O Ouvidor, que é 

também Conselheiro do CCNH, não só participou da reunião e deliberou sobre o tema, como 
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também foi o relator do caso na reunião. Em seu relato se posicionou a favor da decisão da direção 

alegando que a direção teria respaldo legal para o indeferimento do pedido. Foi a partir desta 

premissa que ocorreu a discussão no Conselho sobre o meu pedido. Não participei da reunião, tive 

apenas acesso aos documentos disponibilizados. 

O diretor do Centro apresentou ao Conselho de Centro uma nota do procurador da UFABC acerca 

de um caso de dois docentes que solicitaram em 2016 pedido de realização de atividade extra 

remunerada na UNIVESP como uma espécie de precedente para a recusa do meu caso e 

justificativa para sua decisão. 

Para o caso dos colegas, o procurador entendeu que a atividade que seria realizada pelos docentes 

envolvia atividades típicas de docente de graduação e de acompanhamento de uma disciplina de 

graduação e que, portanto, não haveria respaldo para autorizar a atividade. Não cabe a mim 

interpretar se a atividade dos colegas se enquadrava ou não na resolução, nem mesmo se há de fato 

respaldo para a recusa. O fato é que, nesse caso, foi esta a interpretação jurídica e o diretor negou 

aos docentes o pedido de realizar a atividade. Até onde pude apurar, a atividade não foi realizada 

por essa razão. 

Entretanto, a atividade que solicitei não tem qualquer semelhança ou pode ser comparada com 

essa. Logo, não há justificativa alguma para essa nota jurídica ter sido usada para a decisão no meu 

caso. A instituição que me convidou para a gravação dos vídeos é uma Editora, o contrato versa 

sobre a gravação de vídeos de filosofia com duração de 1 hora cada e disponibilizados 

posteriormente em uma plataforma virtual, cujo pagamento refere-se unicamente a este trabalho, 

produção das exposições e cessão do uso desses vídeos para fins de divulgação do projeto. Não há 

nada que motive a comparação, nenhum outro compromisso com qualquer outra atividade 

pedagógica foi assumido por mim e sequer estamos falando de uma instituição educacional muito 

menos de curso regular de educação formal. Meu argumento nesse sentido só existe, pois estou 

considerando hipoteticamente que de fato há alguma ressalva em relação a realização de atividades 

nesses moldes. De qualquer forma, esse fato não está em questão em relação a meu pedido. 

Argumentei, tanto para a direção quanto para o Conselho, em diversos momentos e antes da 

reunião do Conselho, sobre esses dados e informações apenas por conta da comparação criada 

entre os dois casos com base na nota da procuradoria. Demonstrei que eu mesma já obtive 

autorização da direção no mesmo ano de 2020 para realização de duas outras atividades idênticas 

em 2020 sem nenhuma ressalva por parte da direção. 

Meu pedido, no entanto, foi também indeferido no Conselho do CCNH. E após o indeferimento 

do pedido, recebi uma determinação do Conselho e, posteriormente do próprio diretor, para que 

respondesse diversas perguntas sobre a atividade e que eu apresentasse, primeiramente, uma 

declaração da instituição acerca da atividade e depois alterando o pedido para que eu enviasse uma 

carta minha, redigida de próprio punho declarando se tinha ou não realizado a atividade e qual o 

valor que havia recebido por ela. As questões e documento não tinham mais nenhum vínculo com 

meu pedido de recurso que já tinha sido finalizado e como dito anteriormente, indeferido. Ou seja, 

tão logo o pedido foi indeferido, com as mesmas informações que eu ofereci à Ouvidoria do 
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Centro, tanto o Conselho quanto a direção do CCNH tornaram-se instância disciplinar sobre minha 

conduta como servidora, mesmo que ambos estivessem de posse da informação de que há dezenas 

de casos aprovados todos os anos na UFABC idênticos a esse. 

Desde que ingressei na Universidade Federal do ABC em 2015 recusei diversos convites para 

realizar esse tipo de atividade por absoluta falta de tempo. Minha dedicação à Universidade é de 

fato exclusiva e de tempo integral. No ano de 2020, por conta dessas atividades poderem ser 

realizadas remotamente, sem prejuízo aos compromissos já assumidos, aceitei realizar um 

Seminário de 3 horas online em um sábado e ministrei uma aula (1.30) em curso para uma 

Plataforma de cursos em uma noite, ambas autorizadas pela direção. Por alguma razão que 

desconheço, as 10 horas que solicitei em outubro foram recusadas sem que eu tivesse ultrapassado 

o previsto na resolução 135, que permite 30 horas de atividades esporádicas no ano. 

A resolução 135 permite que ministremos palestras, conferências e atividades artísticas ou 

culturais de nossa especialidade. Minha área é filosofia e se eu não puder fazer exposições teóricas 

em outras instituições, não tenho como usufruir do direito garantido neste item da resolução, pois 

essa é minha especialidade.  

Peço aos Conselheiros e Conselheiras que considerem, para a avaliação do meu pedido, o princípio 

de isonomia que deve haver em entre nós, docentes desta Universidade, independentemente do 

Centro em que estamos alocados. Atividades dessa mesma natureza são aprovadas todos os anos 

na UFABC, todas enquadradas na resolução 135 item 9. Essas aprovações são públicas e estão nos 

relatórios da Universidade. Isso ocorre em todas as Universidades Federais do país, pois a 

resolução 135 tem o intuito justamente de garantir a inserção dos docentes em outras instituições, 

sem prejuízo às Universidades. Peço também que levem em consideração a implicação do uso de 

uma consulta à procuradoria por parte de setores específicos da Universidade, favorecendo a falta 

de isonomia entre os Centros. No meu entendimento, as consultas à procuradoria deveriam ser 

usadas para respaldar regra geral, isto é, aplicada para todos e todas docentes e apenas após 

deliberação deste Conselho para que, sendo o caso, propusesse nova redação de resoluções e 

normativas, ou ficamos à mercê das decisões individuais. 

Em resumo, a resolução 135 normatiza atividades de ensino, pesquisa e extensão e a atividade que 

solicitei não está fora do enquadramento da resolução nem na natureza, na carga horária, ou 

remuneração. Peço, portanto, a revisão da decisão de indeferimento do meu pedido. 

Atenciosamente, 

Suze Piza 

 


