
Assunto 

Re: ConsCCNH - atividade esporádica remunerada com o 
Instituto Conhecimento Liberta para ministrar curso de 
Filosofia 

De Ronei Miotto <direcao.ccnh@ufabc.edu.br> 

Para 
Renato DAC-CCNH <secretariaccnh@ufabc.edu.br>, Suze Piza 
<suze.piza@ufabc.edu.br>, consccnh@ufabc.edu.br <consccnh@ufabc.edu.br> 

Data 2021-02-10 16:40 

 

Prezada Profa. Suze, 

A Direção do CCNH, apesar de não ter participado das deliberações sobre o tema por 
indicação do Ouvidor do ConsCCNH, tem a obrigação de cumprir as determinações do 
Conselho registradas em Ata. Assim, para sua ciência, o Artigo 9o do Regimento Geral da 
UFABC, prevê: 

Art. 9º Compete ao Conselho de cada Centro: 

.... 

XIV - propor providências de ordem didática, científica e administrativa que julgar 
aconselhável ao bom andamento das atividades do Centro; 

.... 

Pois bem, em sua Primeira Reunião Ordinária de 2021, o Conselho deliberou de forma 
unânime que a Sra. deveria fornecer as informações solicitadas. Concordo que não é possível 
obrigar o referido instituto a fornecer qualquer declaração sobre o tema, de forma que 
proponho uma alteração em relação a essa demanda. 

Diante do exposto, como seu superior hierárquico, em cumprimento ao Estatudo da UFABC e 
ao previsto no inciso IV do Artigo 116 da Lei 8112/90, determino que a Sra. esclareça ao 
Conselho do CCNH os seguintes pontos: 

 

1. a atividade descrita no convite foi realizada, tendo em vista que o pedido realizado tinha 
data de início de 30 de outubro de 2020? (ministrar curso de Filosofia ao longo de 10 

semanas, com duração de 1 hora cada aula; iniciando em 30/10/2020 das 19:00 às 20.00, e 
com término em janeiro, data ainda não prevista, totalizando 10 horas-aula) 

  
2 - a docente recebeu remuneração pela atividade? 
  

3 - a docente está ciente de que seu nome e foto são apresentados no site da Instituição 
como um dos professores? Conforme acesso em 09/02/2021 ao 
site https://institutoliberta.com.br/#professores 
  
4 - apresente declaração de próprio punho confirmando se as aulas foram ministradas ou 
não e, em caso positivo, quais os valores pagos. 

 

https://institutoliberta.com.br/#professores


Atenciosamente, 

 

Ronei Miotto 

 

 

Em 10/02/2021 15:38, Renato DAC-CCNH escreveu: 

Prezada Suze, realmente suas mensagens não estão indo para o Conselho. Vou 
reencaminhar. 

Att., 

Renato Correa 

Secretário Executivo 

Chefe da Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC 

Secretaria Campus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar (11) 

4996-7962 

Secretaria Campus São Bernardo do Campo - Bloco Delta - 2ºandar - (11) 

2320-6229 

http://ccnh.ufabc.edu.br 

http://ccnh.ufabc.edu.br/41-docentes/tecnicos-administrativos/614-

renato 

Em 10/02/2021 15:18, Suze Piza escreveu: 

Oi Renato, tinha copiado o e.mail do Conselho também na minha resposta anterior, mas 
voltou por algum problema no servidor. Estou tentando novamente copiar. 

Sigo com meu questionamento anterior e aguardo resposta. Esclarecimentos cabem quando 
o tema ainda está em pauta para ajudar na decisão do Conselho e nesse caso, se fosse o 
caso, as perguntas teriam que esclarecer se a atividade é ou não legal de acordo com a 
resolução ou ainda sobre a conduta do diretor (e importante dizer que a conduta da 
secretaria não foi questionada por mim em nenhum momento), mas as perguntas são de 

outra natureza e têm o intuito de esclarecer o quê exatamente para decidir o quê e sobre 
qual assunto?   

Como o pedido foi indeferido, a pauta por mim solicitada está resolvida no Conselho, então, 
não entendo o motivo das questões. Mas, deve haver algum. Só estou pedindo um 
esclarecimento ao Conselho. Como eles pedem, inclusive um documento da instituição, com 
a qual não temos nenhum vínculo; o que implica em parar minhas atividades na UFABC para 

tratar de uma atividade que o Conselho não autorizou, tenho direito de entender a razão das 
perguntas e pedido de documento comprovatório.  

Se as questões são uma determinação do Conselho, e não um pedido, me envie, por favor, o 
respaldo jurídico para que me interroguem sobre algo que não está em pauta no Conselho 
ou se há algo em pauta me indique qual e quando será tratada e apresentarei os 

documentos que forem necessários nas instâncias cabíveis. Fico no aguardo. Hoje e amanhã 
tenho banca, aula e uma série de reuniões, mas na sexta, vejo se há algum ponto ainda 
pendente sobre isso e nos falamos. 

Abraço. 

Em 2021-02-10 14:03, Renato DAC-CCNH escreveu: 

Prezada Suze, 

http://ccnh.ufabc.edu.br/
http://ccnh.ufabc.edu.br/41-docentes/tecnicos-administrativos/614-renato
http://ccnh.ufabc.edu.br/41-docentes/tecnicos-administrativos/614-renato


Acredito que por se tratar de uma determinação do Conselho do CCNH deva ser cumprida. 

Assim que conseguirmos subiremos para o site da sessão a gravação para uma maior 
compreensão do que foi discutido. 

Copio o Conselho do CCNH. 

Att., 

Renato Correa 

Secretário Executivo 

Chefe da Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC 

Secretaria Campus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar (11) 

4996-7962 

Secretaria Campus São Bernardo do Campo - Bloco Delta - 2ºandar - (11) 

2320-6229 

http://ccnh.ufabc.edu.br 

http://ccnh.ufabc.edu.br/41-docentes/tecnicos-administrativos/614-

renato 

Em 10/02/2021 13:18, Suze Piza escreveu: 

Prezado Renato e demais, agradeço pela pronta resposta do Conselho e tratamento da 
questão solicitada por mim. Sendo o meu pedido indeferido, qual a razão das questões de 
esclarecimento sobre o tema? O Conselho vai deliberar novamente sobre isso?  

Abraço. 

Suze 

Em 2021-02-10 11:23, Renato DAC-CCNH escreveu: 

Prezada Professora Suze, 
  

Informamos que sua solicitação de atividade esporádica remunerada com o Instituto 
Conhecimento Liberta para ministrar curso de Filosofia foi apreciada pelo Conselho do CCNH, 
após relato da ouvidoria, e indeferida por votação unânime dos conselheiros, em sua 1ª 
sessão ordinária de 2021, sob a presidência do Ouvidor do CCNH. 
  
Também, foi analisada pelo conselho, nos mesmos moldes do pedido de reconsideração à 
decisão da direção ao seu pedido de atividade extra-remunerada (com relato e presidência 

da ouvidoria), a conduta da direção do centro em relação ao seu pedido, no qual o conselho, 
também de maneira unânime, entendeu que não houve má conduta da secretaria do centro 
nem da direção do centro. 
  
As discussões dos conselheiros do CCNH levantaram algumas dúvidas, solicitando os 

seguintes esclarecimentos à docente: 
  

1 - a atividade descrita no convite foi realizada, tendo em vista que o pedido realizado tinha 
data de início de 30 de outubro de 2020? (ministrar curso de Filosofia ao longo de 10 
semanas, com duração de 1 hora cada aula; iniciando em 30/10/2020 das 19:00 às 20.00, e 
com término em janeiro, data ainda não prevista, totalizando 10 horas-aula) 
  
2 - a docente recebeu remuneração pela atividade? 

  
3 - a docente está ciente de que seu nome e foto são apresentados no site da Instituição 
como um dos professores? Conforme acesso em 09/02/2021 ao 
site https://institutoliberta.com.br/#professores 
  
O Conselho do CCNH solicita também que apresente declaração da instituição confirmando 
se as aulas foram ministradas ou não e, em caso positivo, quais os valores pagos. 

  

http://ccnh.ufabc.edu.br/
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Aguardamos suas respostas. 

  
Pela Secretaria do Conselho do CCNH a pedido do Conselho do CCNH. 
--  

Renato Correa 

Secretário Executivo 

Chefe da Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC 

Secretaria Campus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar (11) 

4996-7962 

Secretaria Campus São Bernardo do Campo - Bloco Delta - 2ºandar - (11) 

2320-6229 

http://ccnh.ufabc.edu.br 

http://ccnh.ufabc.edu.br/41-docentes/tecnicos-administrativos/614-

renato 
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