
Santo André, 04/01/2021 

Resposta à demanda apresentada pela servidora SUZE DE OLIVEIRA PIZA no 
Sistema Eletrônico de Conflito de Interesses do Governo Federal (SeCI). 

É o que segue: 

Segundo relato e documento apresentado pela servidora SUZE DE OLIVEIRA PIZA, a 
atividade consistiria em ministrar 10 horas-aula (on-line) sobre tema de especialidade da 
docente para um editora/produtora de vídeos. Tal empresa disponibiliza a conferência 
on line à publico externo - (trata-se de empresa privada de CPF/CNPJ: 
36.328.207/0001-37 – EDITORA E LIVRARIA CONHECIMENTO LIBERTA LTDA).  

A carga horária seria de 10 horas totais, sendo apenas 1 por semana em horário não 
conflitante com a atividade funcional. 

A docente entende que não há vínculo com a empresa, mas informa que há contrato de 
garantia de prestação e de direito de imagem do material produzido. 

Embora se afirme que não há vínculo com a empresa foi apresentado contrato para 
prestação de serviço.   

A prestação de serviço descrita equipara-se com a atividade número 9 do Anexo da 
Resolução Consuni 135/2014,e inciso VIII, artigo 21 da Lei 12772/12: 

9 - Retribuição pecuniária, na forma de pro labore ou cachê pago 
diretamente ao docente por ente distinto da UFABC, pela participação 
esporádica em palestras, conferências, atividades artísticas e culturais 
relacionadas à área de atuação do docente.  

O limite dado pelo §1 do art. 21 da Lei 12772/12 é de 30 horas, portanto, mesmo que 
somada às horas já praticadas (4,5 horas), a atividade descrita está dentro dos limites 
legais. 

Embora aparentemente a atividade esteja contemplada pelas normas, há de se analisar, 
no que couber, o disposto pelo artigo 3º da RC 135, e neste caso, não nos cabe tal 
análise, mas sim ao Diretor ou Conselho de Centro - Conforme Resolução, “a atividade 
necessita de autorização pelo Diretor do Centro ao qual o docente estiver vinculado, e o 
Diretor deverá comunicar as autorizações dadas ao Conselho do Centro.” Ou seja, o 
diretor deve comunicar o Conselho do Centro sobre todas as suas decisões, sejam 
positivas ou negativas.  

De toda forma, a análise possível de ser feita com o que foi apresentado é de que a 
atividade enquadra-se nas possibilidades trazidas pela Resolução 135, e que a resposta a 
este “recurso” deveria ser dada pelo Conselho de Centro. 


