
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-7632/7635/7635/7636 

conselhos.superiores@ufabc.edu.br 
 

 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Conselho Universitário 
 

 
Relatoria ConsUni  

 

Relatora: Guadalupe Maria Jungers Abib de Almeida 
Ordem do Dia do item: "Interposição de recurso à decisão indeferitória do Conselho do Centro 
de Ciências Naturais e Humanas (ConsCCNH) ao pedido de solicitação para participação de 
atividade esporádica remunerada pela docente Suze Piza" 
 
II sessão ordinária do ConsUni  
 
 

Contexto e histórico  
 
 
Preliminarmente, esta Relatoria ressalta que a ausência de regulamento interno no ConSuni 
sobre a interposição de recursos é uma questão fundamental no caso em pauta.  Nesse sentido, 
submeto a consideração, de que os pressupostos da arbitragem e conciliação deveriam prevalecer 
nos casos de conflitos de natureza recursal, devendo configurar etapa preliminar e anterior ao 
encaminhamento para a pauta deste Conselho, justamente por entender que os conselhos 
universitários não poderiam atuar na qualidade de  “Cortes”. Da mesma forma, considerando não 
existir uma definição de “aula” prevista em lei federal,  caberia justamente às regulamentações 
internas desta Universidade avançar nesta conceituação, a fim de dirimir dúvidas e conflitos 
futuros. Por tais razões, submeto, ao final desta relatoria, a indicação de duas Recomendações a 
serem também encaminhadas para apreciação deste Conselho. 

Feito o aparte preliminar,  esta Relatoria analisou o pedido de reconsideração,  uma vez 
solicitado e externado no expediente de 20 de abril, continuidade da I Sessão Ordinária 1. 

Submetendo a este Conselho, passo a expor: 

Trata-se pedido de recurso apresentado ao ConsUni  pela demandante, Profa. Suze de Oliveira 
Piza, em face do  indeferimento de solicitação de realização de atividade esporádica remunerada 
em outubro de 2020 pelo Centro de Ciências Naturais e Humanas – CCNH. A demandante solicita 
a este Conselho  a reconsideração da decisão de indeferimento. 
  
A referida solicitação de autorização para atividade esporádica - segundo constam das informações 
apresentadas no expediente da I sessão ordinária (anexo 5a) (anexo 5b) (anexo 5c) (anexo 5d) 
(anexo 5e) (anexo 5f) (anexo 5g) (anexo 5h) (anexo 5i) (anexo 5j) - corresponderiam à atuação da 

 
1https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/pautas_anteriores/convocacao_-i_sessao_ordinaria_2021_-
_23_de_marco_de_2021_-_com_links.pdf 
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docente vinculada ao projeto denominado “Instituto Conhecimento Liberta” e que teria a seguinte 
descrição: 
 

gravação de dez vídeos (aulas-online), de 1 hora cada, com exposição 
teórica do tema de especialidade da demandante 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.  

 
A solicitação de autorização para realização desta atividade externa remunerada estaria 
fundamentada no documento “Termo de Autorização” (Anexo 5b), em que figura como parte 
contratante a Editora e Livraria Conhecimento Liberta Ltda., estando tal atividade incluída em 
cursos ofertados por esta Editora. 
 
O indeferimento da solicitação da docente ocorreu em outubro de 2020, primeiramente pela 
Direção do Centro de Ciências Naturais e Humanas – CCNH, e, após pedido de recurso ao 
Conselho do Centro, novamente indeferido em sessão ordinária no dia 05 de fevereiro de 2021, 
conforme depreende-se dos Anexos 5i e 5j.  
 
A decisão da direção do CCNH, confirmada pelo ConsCCNH,  foi no sentido da solicitação da 
docente não se enquadrar nas atividades esporádicas autorizadas na Lei 12.772/2012 e na 
Resolução ConsUni n. 135, uma vez que que entendeu tratar-se “aula” o que não encontraria 
respaldo legal para a solicitada autorização. 
 

“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” 
 
“1. Pedido de atividade extra remunerada recusado pelo CCNH. 
Apresentação de recurso. Interessada: Suze de Oliveira Piza – relator: 
Allan M. Xavier – pedido indeferido. 
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” 

 
Complementarmente, a docente instruiu a demanda apresentando documento de consulta ao 
Sistema Eletrônico de Conflito de Interesses do Governo Federal - SeCI (Anexo 5c e 5j), cuja 
resposta contendo posição contrária à interpretação dada pela Direção do CCNH ao Artigo 21 da 
Lei 12.772/2012 e da Resolução ConsUni 135. 
 
Em 11 de fevereiro, a Direção do CCNH, com base na Ordem de Serviço Conjunta nº 
02/Reitoria/PF-UFABC, solicitou parecer da Procuradoria Jurídica da UFABC no sentido de obter 
respaldo para sua decisão indeferitória (Parecer n. 00033/2021/DCJ/PFUFABC/PGF/AGU), 
juntando à solicitação toda a documentação pertinente ao processo, assim como a referencia à Nota 
Jurídica 138/2016, cuja argumentação -  entendeu o CCNH -  tratar de assunto correlato (Anexo 
5j). 
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Esta Relatoria constata que, de fato,  o Termo de Autorização (Anexo 5b) apresentado pela 
demandante não possuía a descrição pormenorizada das atividades que estariam a cargo da 
docente, apenas sendo tais informações complementadas posteriormente - pela própria docente e 
por convite enviado pela referida Editora - o que pode ter acarretado e justificado algumas das 
dificuldades que se depreendem do processo junto ao CCNH.  

Em que pesem as questões e ocorrencias  do caso, que espera-se sejam  dirimidas no futuro, 
observando-se  as exigências documentais e ritos2,  esta Relatoria analisou o caso em questão a 
partir do objeto do pedido de reconsideração, relatando e avaliando, portanto, o enquadramento 
da solicitação da demandante como atividade esporádica, nos termos da Lei 12.772/2012 e 
Resolução ConsUni n. 135. 

 
Avaliação 

Primeiramente, entendemos que a Lei Federal n. 12.772/2012 ao tratar das atividades esporadicas 
prescreve no sentido de não permitir que o docente - em regime de dedicação exclusiva - venha a 
desvirtuar sua atividade fim numa Universidade pública,  estando inserida, dentre estas atribuições 
fim,  ministrar aulas. Essa interpretação nos parece inconteste, tal como manifestou-se a 
Procuradoria Jurídica desta Universidade (Anexo 5j), embora  não nos caberia aqui questionar os 
aspectos legais ou constitucionais de uma legislação federal em vigor. 

Como preliminarmente indicado, não existe uma definição de “aula” prevista em lei federal, sendo 
que caberia justamente às regulamentações internas da UFABC – e das IFEs em geral - avançar 
nesta conceituação. No caso da  Resolução ConsUni n. 135, esta regulamenta as atividades 
esporádicas, mas, ao apenas reproduzir o texto legal da Lei Federal n. 12.772/2012, não esclarece 
ou define os parâmetros que pudessem auxiliar no enquadramento nas hipóteses previstas no item 
9 desta Resolução.  

Como sabemos, o apego à semântica pode acarretar interpretação equivocada.  O termo "aula" é 
usado até como melhor forma de comunicação para divulgação em diferentes situações, e por 
diferentes instituições, sejam elas de ensino ou voltadas à realização de cursos presenciais ou a 
distância, mesmo não sendo instituições de ensino.  No caso das universidades, por exemplo, a 
expressão "aula magna" caracteriza, claramente, uma atividade muito mais assemelhada à uma 
palestra do que uma "aula" stricto sensu, estando enquadrada, sem sombra de dúvida, na 
autorização constante no item 9 do Anexo da Resolução ConSuni 135. 

Dado o exposto,  destacamos que no âmbito de sua competência regimental, este Conselho 
previu  a definição de “aula” na Resolução ConSuni n. 183 de 31 de outubro de 2017 - Define 
as atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão da UFABC exercidas pelos docentes para 
subsidiar o estabelecimento de políticas e ações de desenvolvimento institucional3: 

 
2 Conforme consta do Parecer Jurídico 00033/2021 (Anexo 5j): “17. Há que se considerar que se houver no futuro 
algum questionamento sobre o porquê da autorização, o fato de o pedido ter sido bem instruído, com a demonstração 
precisa e clara do enquadramento na exceção legal, colocará o Diretor do Centro, assim como o docente autorizado, 
numa situação de tranquilidade frente às auditorias realizadas pelos órgãos de controle. 18. Um pedido mal instruído, 
com lacunas e que não demonstrem efetivamente a atividade que será desempenhada, com dúvidas sobre a presença 
dos requisitos para a incidência da hipótese de exceção prevista na lei, resultará, em sede de auditoria, na necessidade 
de audiência e comprovação posterior, quando, muito provavelmente, não se conseguirá fazê-lo de forma adequada. 
Caso isso ocorra, os transtornos serão infinitamente maiores e não desejáveis”. 

3https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/resolucoes/resolucao-consuni-183-define-as-atividades-
docentes-para-subsidiar-o-estabelecimento-de-politicas-e-acoes-de.pdf 
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Art. 2º Considera-se como aula toda atividade de ensino-
aprendizagem,presencial ou a distância, conduzida pelo professor e 
envolvendo estudantes e conteúdos, devidamente programada no âmbito de 
cursos regularmente aprovados, computada em unidadede 60 minutos. 

Art. 3º São consideradas atividades de ensino-aprendizagem, nos termos do 
Art.2º desta Resolução, desde que não representem atividades esporádicas 
previstas na Resolução ConsUni nº 135: 

I. ATIVIDADES EM TURMAS: aulas teóricas e/ou práticas vinculadas às 
disciplinas integrantes dos cursos de Graduação, Extensão e de Pós-
Graduação, presenciais ou adistância; 

II. ATIVIDADES DE APOIO: acompanhamento extraclasse aos alunos das 
atividades previstas no item I;Parágrafo único. Essas atividades devem 
constar nos respectivos planos de ensino e no portal do professor em campo 
próprio. (grifos nossos) 

O art. 3º  da Resolução ConSuni. 183 acima transcrito excepciona as atividades esporadicas da 
Resolução ConSuni 135 da definição do art. 2o, mas, ao faze-lo, parece ter tido  a intenção de 
destacar o caráter esporádico, diferenciando-os das atividades fim. 

Nesse sentido, entendemos que a Resolução ConSuni 183 deve ser utilizada na definição de “aula”, 
por se tratar na única referencia normativa que dispomos e que contem parâmetros objetivos. 

Ao analisarmos, portanto, o art 2º, verificam-se alguns parâmetros objetivos que, a nosso ver, 
devem ser considerados na sua totalidade (todos os pontos contemplados) para a classificação 
de uma atividade como “aula”:  

• atividade de ensino-aprendizagem,presencial ou a distância 
• conduzida pelo professor e envolvendo estudantes e conteúdos 
• conteúdo programados no âmbito de cursos regularmente aprovados 
• computada em unidade de 60 minutos 

Observada a integralidade de tais parâmetros, a “aula” é, por evidente, uma atividade de ensino-
aprendizagem que pressupõe a relação entre professor e aluno que implica, necessariamente, no 
acompanhamento do processo de aprendizagem e na respectiva avaliação. Além disso, a atividade 
“aula” deve estar vinculada à um programa-plano de ensino. Isso não são meros detalhes. Apenas 
os requisitos "professor-aluno" esvaziariam por demais a atividade pedagógica complexa que é a 
“aula”. 

Reiteramos que tais parâmetros objetivos, constantes na Resolução ConSuni 183, devem ser, em 
nosso entender, S.M.J, a referencia para o enquadramento de atividade esporádica 
denominada “aula” no caso em exame. 

Vídeos gravados com conteúdo de ensino relacionado à área de atuação do docente, tal qual o caso 
em tela, muito embora reiteradamente denominado "aula"  nos documentos submetidos,  merece 
análise cuidadosa. 
 
O Parecer Jurídico emitido para o caso em tela, solicitado em 11 de fevereiro (PARECER n. 
00033/2021/DCJ/PFUFABC/PGF/AGU), reforça o entendimento do impedimento da atividade 
“aula” , pois não autorizado na Lei e Resolução 135, e ainda aponta a inequívoca competência da 
Direção de Centro e respectivo Conselho na análise técnica do que se configuraria “aula”: 
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28. Entretanto, a atividade a ser desempenhada pela Professora 
configura aula? Embora chamada de aula, configura palestra? Ou 
configura conferência? Ou atividade artística e cultural? Estes 
questionamentos necessariamente precisam ser respondidos, uma vez 
que é o ponto que ensejou a presente consulta, tendo em vista a 
"equiparação" sugerida na resposta do SeCi e a informação de que a 
SUGEPE entende no mesmo sentido. 
29. Nesse ponto específico, a análise deixa de ser jurídica e não compete 
a esta Procuradoria definir se as atividades pretendidas pela docente se 
conceituam como aulas ou eventualmente podem ser consideradas 
como palestra ou conferência. Assim, sob esse aspecto, a análise deve 
ser técnica e feita pela autoridade competente, o Diretor de Centro, ou 
submeter ao Conselho de Centro. (grifos nossos) 

 
E adiante ainda pondera que o encaminhamento pelo CCNH à Sugepe  “previamente à decisão que 
deverá tomar”: 
 

36. Recomendamos, ainda, que o Diretor de Centro, previamente à 
decisão que deverá tomar, encaminhe o processo para colher 
manifestação da SUGEPE, à luz do exposto no presente Parecer, uma 
vez que, nos termos dos e-mails juntados, tem opinião divergente da 
Procuradoria, mas alinhada com a resposta do SeCi. 
37. De posse da manifestação da SUGEPE, deverá o Diretor de 
Centro formar seu juízo, expedindo-se a competente decisão técnica, 
de forma fundamentada e motivada, cientificando-se solicitante. (grifos 
nossos) 

 
Atente-se que a Nota Jurídica apresentada e elaborada para outro caso em 2016 (Nota Jurídica 
138/2016), demonstra uma situação diversa do caso em exame: a atividade didática pedagógica  
submetida naquela oportunidade, estava vinculada a um programa-plano de ensino de uma 
disciplina, envolvia a relação professor aluno incluindo o acompanhamento da aprendizagem e a 
avaliação. Nesse caso, não há duvidas de se tratarem de “aulas”, e, de fato, a nosso ver, não 
condizentes com as atividades esporádicas descritas em lei e na Resolução 135, tal como se 
manifestou a PJ da UFABC.4 

Diante do exposto, entende esta Relatoria, que a atividade esporádica remunerada em análise - dez 
vídeos aula, de 1 hora cada, com exposição teórica do tema de especialidade da demandante e 
disponibilização deste material para uma plataforma virtual - muito embora reiteradamente 
chamado de "aula" (pelos documentos e argumentos da demandante), SMJ, aproxima-se, em sua 
natureza, muito mais à atividade conhecida como palestra.  

 Isto porque, a nosso ver, não restou caracterizado um elemento fundamental - dentre os 
parâmetros objetivos da Resolução ConSuni 183: a atividade descrita no caso em exame  não 
envolveu a relação professor-aluno que caracteriza o processo ensino-aprendizagem, qual seja, o 
acompanhamento da aprendizagem  a partir dos conteúdos teóricos e a respectiva avaliação. 
Ademais, ainda que o caráter sequencial da atividade pudesse suscitar a adoção do conceito 
aplicado para “aula”, observamos, em acréscimo,  que  a ausência de vínculo à um projeto 
pedagógico sugere que, no caso em questão, estamos mais próximos do que pode ser considerado 
como um “ciclo de palestras”. 

 
4 Conforme consta do Parecer Jurídico 00033/2021 (Anexo 5j): “26. Lembramos que, no caso apreciado pela Nota 
Jurídica 138/2016, a configuração da atividade típica de docente era evidente. Aqui, os documentos fornecidos não 
permitem a mesma afirmativa por parte da Procuradoria”. 
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Conclusão 

Diante do exposto, esta Relatoria opina no sentido de que haja a reconsideração da decisão do 
Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas (ConsCCNH), para ser autorizada a 
solicitação de atividade esporádica da demandante Profa. Suze de Oliveira Piza, por entender 
que a atividade solicitada se enquadraria no disposto no item 9 do Anexo da  Resolução ConSuni 
135, a partir da interpretação e aplicação  dos parâmetros objetivos constantes da Resolução 
ConSuni 183. 

Conforme exposto na preliminar desta Relatoria, propomos, igualmente, as seguintes 
RECOMENDAÇÕES  a serem encaminhadas por este Conselho: 

RECOMENDAÇÃO 1: que seja elaborado regulamento interno sobre atos e procedimentos no 
âmbito de interposição de recursos, e que esta recomendação se estenda aos demais Conselhos 
superiores desta Universidade, preferencialmente, com regras uniformes, prevendo no mínimo: 

1. Critérios de admissibilidade para interposição e recebimento de recurso 

2. Procedimento de análise e encaminhamento decisório. 

3. Previsão de uma etapa precedente de arbitragem e conciliação,  no âmbito do Conselhos 
Superiores, e nesse sentido, sugerimos que uma comissão ad hoc seja nomeada para cada caso de 
interposição recursal, atuando antes do encaminhamento para expediente e ordem do dia. 

RECOMENDAÇÃO 2: que na revisão da Resolução ConSuni n. 135 sejam considerados, nas 
atividades esporadicas, os parâmetros objetivos constantes da Resolução ConSuni 183 para 
definição de “aula”. 

 
 
Santo André, 08 de maio de 2021 
 
 
 
 

 
Guadalupe M. J. Abib de Almeida 

Docente – CECS 
Conselheira titular ConSuni 

 


