
 

 

 

 
 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS, DO ANO 2018, REALIZADA NO DIA DOIS DE MAIO, 

ÀS QUATORZE HORAS, NO MINI-AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO DE 

ECONOMIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS.  

 

MEMBROS PRESENTES: Prof. Guilherme Valle Moura (Presidente), Prof. André 1 

Alves Portela Santos (Vice-Presidente), Prof. Adriano Ferreti Borgatto (Titular INE), 2 

Professor Arlei Luiz Fachinello (Titular CNM), Prof. José Alonso Borba (Titular CSE), 3 

Prof. Maurício Simiano Nunes (Titular CNM), Prof. Nildo Domingos Ouriques (Suplente 4 

CNM), Prof. Pablo Felipe Bittencourt (Titular CNM), Acad. Lucas Henrique da Silva 5 

(Titular CALE), Economista Paulo Roberto de Jesus (Titular CORECON), Prof. Wagner 6 

Leal Arienti (Relator). 1. INFORMES. O discente Arthur Dejean justificou ausência do 7 

membro titular discente Matheus Rosa em função de internação hospitalar por motivo de 8 

doença. O professor Guilherme informou que o professor Everton, representante do 9 

departamento do Direito enviou via e-mail justificativa da ausência na presente reunião em 10 

função de problema de saúde. O Professor Gueibi também enviou ao professor Guilherme 11 

por e-mail justificativa da ausência em função de consulta médica intransferível. 2.  12 

Apreciação da ata: Apreciação da ata do dia 09/03/2018. O professor Everton solicitou 13 

também por e-mail que a ata do dia 09/03 constasse a justificativa de sua ausência em 14 

função da presidência em banca da pós-graduação do direito. A alteração da ata foi 15 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. A ata foi colocada em votação e foi 16 

aprovada por unanimidade como enviada com a adição da justificativa de ausência do 17 

professor Everton. 3. Ordem do dia: 3.1  Processo nº 23080.000161/2018-93. Requerente: 18 

Gueibi Peres Souza. Assunto: Processo Administrativo Disciplinar. Relator: Wagner Leal 19 

Arienti. O professor Guilherme leu a denúncia do professor Gueibi e passou a palavra ao 20 

professor Wagner Leal Arienti, relator e presidente da comissão composta por ele e pelos 21 

professores Guilherme de Oliveira e Ronivaldo Steingraber, conforme portaria 22 

01/SCNM/2018 designada para análise e parecer referente ao processo administrativo 23 

disciplinar. O relator leu o parecer da comissão (anexo), que fora enviado em data anterior 24 

à reunião aos membros e aos envolvidos por e-mail. O parecer conclui que não é possível 25 

identificar nenhuma manifestação dolosa com linguagem inapropriada ou desonrosa em 26 

comunicação direta ou indireta com o Professor que possa ser enquadrada nos incisos I e III 27 

do Artigo 118 da Resolução 17/CUn/1997, não devendo ser o processo, portanto, analisado 28 

de forma jurídica. Pelo bem da educação e do seu caminho futuro é melhor utilizar este 29 

processo como uma lição para professore(a)s e estudantes. Lição que exige reflexão e não 30 

qualquer análise sobre punição disciplinar. Frente às considerações, a Comissão indicou ao 31 

colegiado do curso que não seja acatada a denúncia do professor Gueibi aos 21 alunos 32 

citados e recomendou o arquivamento do processo. O professor Guilherme leu 33 

manifestação enviada pelo professor Gueibi (anexa) em resposta ao parecer da comissão. O 34 



membro discente Lucas Henrique, citado no processo, leu sua defesa aos membros do 35 

colegiado, esta que já estava anexada ao processo anteriormente à análise da comissão. 36 

Após ampla discussão entre os membros do colegiado, o parecer foi colocado em votação 37 

nominal. Após votação, os membros José Alonso e Pablo votaram contrários ao parecer da 38 

comissão, já os membros André, Arlei, Adriano, Maurício, Paulo, Arthur e Guilherme 39 

votaram a favor. Total de nove (9) votos. Assim, o parecer da comissão designada para 40 

analisar o processo nº 23080.000161/2018-93 foi aprovado por maioria dos membros do 41 

colegiado e o processo será arquivado. 3.2  Processo nº 23080.037506/2014-3. Requerente: 42 

Avatar Borges Godinho. Assunto: Processo de Retorno por Jubilamento. Relator: 43 

Pablo Felipe Bittencourt. Com a palavra, o professor Pablo leu o parecer – anexo, e indicou 44 

o indeferimento da solicitação de retorno por jubilamento do estudante Avatar. O aluno 45 

Avatar pediu a palavra, a qual, após votação dos membros, foi concedida. O estudante 46 

justificou que o irmão tem problemas de saúde que demandavam cuidados além das 47 

internações que constam no atestado médico, e, por isso, não conseguira cumprir o prazo 48 

necessário para finalizar o curso. Após debate entre os membros do colegiado, foi realizada 49 

votação nominal. Os votantes Arlei, Maurício, Pablo, José Alonso e Guilherme votaram a 50 

favor do parecer do relator. Já os membros André, Adriano, Paulo Roberto e Lucas votaram 51 

contra. Sendo assim, o parecer do professor Pablo pelo indeferimento do pedido de retorno 52 

do estudante Avatar foi aprovado por maioria dos membros. 3.3  Edital 001/CSE/2018. 53 

Eleição de Coordenador e o Subcoordenador do Curso de Ciências Econômicas. Após 54 

apuração dos votos pela comissão eleitoral, foram contabilizados dez (10) votos para a 55 

chapa única dos docentes Daniel de Santana Vasconcelos (Coordenador) e Arlei Luiz 56 

Fachinello (Subcoordenador) e um (1) voto nulo. 4. Outros assuntos. Nada houve. Nada 57 

mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 58 

reunião e para constar, eu, Thaynara Gilli Tonolli, secretária do curso, lavrei a presente ata, 59 

que vai assinada por mim e pelo presidente.    60 

  

Florianópolis, 02 de maio de 2018. 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Thaynara Tonolli                                                                            Guilherme Valle Moura       

Secretária do Curso                                                 Coordenador de Curso 
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Prezado(a)s membros do Colegiado do curso de Ciências Econômicas da UFSC: 

 

 Por Portaria nº. 01/SCNM/2018, o Coordenador do curso de graduação em 

Ciências Econômicas, Prof. Guilherme Valle Moura, designou Comissão formada pelos 

Professores Wagner Leal Arienti, Guilherme de Oliveira e Ronivaldo Steingraber, sob a 

presidência do primeiro, para análise e elaboração de um parecer conclusivo ao Colegiado 

do curso sobre o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº. 23080.000161/2018-93.  

 Nesse contexto, a Comissão elaborou o presente relato dividido nas seguintes 

seções: (I) Descrição sumária do processo; (II) Análise e (III) Parecer a ser submetido ao 

Colegiado. 

 

I - Descrição sumária do processo 

 

 O processo versa sobre a denúncia apresentada pelo Prof. Gueibi Peres Souza 

contra vinte e um(a) (21) aluno(a)s do curso de Ciências Econômicas da UFSC. O 

fundamento da denúncia, p. 1,  considera que o(a)s aluno(a)s cometeram faltas/infrações 

disciplinares que possivelmente se enquadrariam nos incisos I e III do Artigo 118 da 

Resolução 17/CUn/1997, que dispõe sobre o Regulamento dos Cursos de Graduação da 

UFSC, a saber: 

“Art. 118 - Na definição das infrações disciplinares e fixação das respectivas sanções, 

serão considerados os atos contra:  

I - a integridade física e moral da pessoa;  

[...]  

III - o exercício das funções pedagógicas, científicas e administrativas.” 

 Em sequência, como possíveis elementos de informação, o Prof. Gueibi incluiu, 

entre as ps. 2 e 59, mensagens eletrônicas atribuídas a(o)s aluno(a)s, que possivelmente 

são originárias de grupos de discussão do Whatsapp e Facebook. Em sua análise, o Prof. 

Gueibi considerou que alguns dos comentários poderiam ser enquadrados como injuria e 

difamação, embora não tenha especificado quais e sob que circunstâncias. 



 Foi incluída também, p. 81, uma carta do aluno Ricardo C. Peixoto endereçada ao 

Chefe do Departamento de Economia e Relações Internacionais, Prof. Maurício Simiano 

Nunes, em 10-11-2017, com relato sobre possíveis problemas pedagógicos ocorridos na 

disciplina de Estatística Econômica, ministrada pelo Prof. Gueibi. A resposta do Professor 

ao Chefe do CNM, em 20-11-2017, é detalhada entre as ps. 82 e 89. Ressalta-se, 

entretanto, que esses eventuais problemas pedagógicos e didáticos não são objeto do 

presente processo.  

 Em relação ao conteúdo das mensagens eletrônicas, percebe-se que a discussão 

entre o(a)s aluno(a)s concentra-se em dois pontos: (I) a insatisfação quanto a 

procedimentos adotados nas duas turmas da disciplina de Estatística Econômica, 

principalmente em relação ao registro de presenças e ausências, que possivelmente teria 

resultado em um elevado número de reprovações por frequência insuficiente; e (II) 

possíveis problemas didáticos, que também teriam resultado no elevado número de 

reprovações nas duas turmas. 

   Após a notificação da denúncia, o(a)s vinte e um(a) (21) aluno(a)s apresentaram 

documentos com suas respectivas defesas prévias, que foram adicionadas ao processo 

para a garantia do direito ao contraditório, conforme prevê o Artigo 117 da Resolução 

17/CUn/1997. 

 Em relação ao conteúdo da defesa prévia, há um argumento geral de que não 

consta nos elementos de informação apresentados, a identificação individual de infrações 

ou faltas, e que não houve, na troca de mensagens entre o(a)s aluno(a)s em seus grupos 

no Whatsapp e Facebook, nenhuma ofensa direta ao Prof. Gueibi, apenas manifestações 

de insatisfação e inconformismo pela situação acadêmica. 

 Este é apenas um breve relato. O processo completo está disponível para consulta 

a(o)s membros do Colegiado. 

 

II – Análise 

 

 Trata-se de um processo que, em última instância, reflete problemas de 

relacionamento entre Professor(a) e aluno(a)s de disciplina. Até certo grau, tais problemas 

são consequências inerentes à atividade educacional, que envolve o relacionamento entre 

pessoas, muitas vezes de diferentes gerações, com posições e papéis distintos na relação 

e na educação. Devem ser tratados como um problema educacional e não apenas como 

um problema jurídico. Posto isto, o caso merece uma reflexão sobre a relação 

Professor(a)-aluno(a)s e seus problemas. Somente a partir daí, pode-se fazer uma análise 

se as atitudes ultrapassaram o nível esperado pela Universidade e se deve ser aceito 

denúncia para análise e avaliação de possível medida disciplinar.  

 A relação Professor(a)-aluno(a)s, no geral, é formada por múltiplas relações, no 

concreto, e em vários ambientes. A sala de aula e o contato presencial são ambiente e 

momento centrais da relação Professor(a)-aluno(a)s. Contudo, não é o único, outros 

ambientes e outros momentos contribuem para a formação educacional do(a) estudante, 

embora tenham comportamentos e papéis diferenciados do que esperado na relação em 



sala de aula. Em sala de aula, o(a) Professor(a) têm um protagonismo na apresentação de 

conteúdo temático para um coletivo de estudantes. Para que a relação de ensino e 

aprendizagem funcione adequadamente é esperado certa postura e comportamento de 

ambo(a)s. Há regras explícitas e implícitas que formam a ética tanto do(a) Professor(a) 

quantos do(a)s aluno(a)s e da relação.  

 Há outros ambientes de ensino e aprendizagem em que o(a) Professor(a) não 

exerce protagonismo, mas sim o(a)s estudantes. A convivência com colegas nos 

corredores da Universidade, na fila do restaurante universitário e mesmo nas festas 

formam também momentos de aprendizagem, pois um(a) colega comenta com outro(a) 

sobre a aula, um(a) informa para o(a) outro(a) que não entendeu o conteúdo da aula, 

havendo a possibilidade de saber se o(a) colega entendeu e pode explicar pontos que 

foram obstáculo para seu entendimento. Mesmo com ausência física, o(a) Professor(a) é 

objeto de conversas neste ambiente, pois ele(a) apresentou o conteúdo a ser discutido.  

 O desenvolvimento contemporâneo da tecnologia de informação permite que 

o(a)s estudantes tenham comunicação coletiva e em rede por meio de ferramentas e 

plataformas como Whatsapp e Facebook. O(a)s estudantes usam este meio para 

conversar, trocar opiniões, fazer reflexões e reclamações. Deve, portanto, ser considerado 

também como um meio de ensino e aprendizagem.  O(a) Professor(a) não é protagonista, 

mas é assunto, pois o(a)s estudantes utilizam este meio para estudar de uma forma 

diferente do estudo formal em sala de aula ou da leitura solitária em uma biblioteca. Como 

se trata de um ambiente de ensino e aprendizagem é esperado que o(a) Professor(a) seja 

tema da conversa e do estudo, podendo haver elogios, críticas e reclamações. 

 Em todos os ambientes da relação professor(a)-aluno(a)s é esperado 

comportamentos que respeitem a ética e honra de pessoas. No entanto, em qualquer 

ambiente, o(a)s interlocutore(a)s têm sua linguagem definida pelo grupo.  É esperado que 

em um ambiente de jovens, ele(a)s usem sua própria linguagem. Além disso, ele(a)s 

estabelecem a sua própria ética de grupo. Dado que houve publicização das mensagens, 

cabe avaliar externamente, além do objeto do presente processo, se a ética do grupo está 

de acordo com a ética da sociedade. 

 No caso específico do objeto do processo, há a apresentação de uma série de 

mensagens eletrônicas trocadas pelo(a)s aluno(a)s da disciplina Estatística Econômica e 

por outro(a)s aluno(a)s e até ex-aluno(a)s em grupos formados por ele(a)s mesmo(a)s no 

Whatsapp e Facebook, sob alegação de injuria e difamação. Como o Professor Gueibi 

não identificou exatamente quais mensagens possivelmente afetaram sua honra objetiva 

e/ou subjetiva, a presente análise é realizada no contexto geral do diálogo entre o(a)s 

aluno(a)s. 

Primeiramente, não é possível identificar qualquer mensagem dolosa que afirme 

algo desonroso e prejudicial diretamente ao Professor Gueibi. A título de exemplo, poder-

se-ia tomar um caso limite presente no diálogo, manifestado pela existência de uma frase, 

animus jocandi, de autoria de um aluno, que compara o Prof. Gueibi à figura de um 

“Deus”. No contexto da frase, nota-se que não há dolo específico de ofender, tal como 

requisito expresso no inciso II do Artigo 119 da Resolução 17/CUn/1997.  Portanto, não 

é possível caracterizar o ato de injuria, seja nessa frase específica ou no conjunto das 

mensagens eletrônicas.  



Também não é possível identificar que alguém esteja dolosamente desonrando o 

Professor Gueibi, seja pessoalmente ou no exercício de suas atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e administrativas, por meio da disseminação de informações 

inverídicas. O máximo que o(a)s aluno(a)s evoluem nesse sentido refere-se a uma 

discussão, com múltiplos pontos de vista, sobre o prazo de entrega de atividades 

acadêmicas realizadas a distância que, eventualmente, seriam registradas como presença 

ou ausência em determinados dias letivos (outra fonte de divergência entre o(a)s 

aluno(a)s). Entretanto, mesmo nesse contexto, não há nenhuma afirmação que caracterize 

uma eventual difamação dirigida diretamente ao Professor.  

Portanto, nota-se que o(a)s estudantes usaram este espaço para trocar informações 

sobre a disciplina Estatística Econômica, para elogiar e também reclamar do Prof. Gueibi. 

Usaram sua própria linguagem e a ética do grupo. Houve mensagens com reclamação do 

Prof. Gueibi, mas também houve mensagens que pediam autocrítica a(o)s aluno(a)s, uma 

reflexão se estudaram adequadamente o conteúdo, pois a disciplina requer estudos e o 

professor é exigente. As mensagens revelam que, seja nas suas opiniões e reclamações, 

o(a)s estudantes estão preocupado(a)s em estudar, em alcançar aprovação na disciplina e 

em lamentar a situação de possível reprovação. A leitura das mensagens ilustra que 

usaram a plataforma de comunicação como um ambiente de ensino e aprendizado. 

 De maneira mais geral, a linguagem e a ética do grupo estão de acordo com a ética 

esperada por jovens universitário(a)s em nossa sociedade. Acreditavam que estavam em 

ambiente circunscrito por ele(a)s mesmo(a)s, ou um grupo fechado e exclusivo de 

aluno(a)s e ex-aluno(a)s, e usaram linguagem do próprio grupo. O importante é que não 

é possível identificar nenhuma manifestação com linguagem inapropriada ou dolo neste 

ambiente, nem em ambiente diverso, como em sala de aula ou em comunicação direta 

com o Professor ou com Chefe de Departamento, que possa ser enquadrada nos incisos I 

e III do Artigo 118 da Resolução 17/CUn/1997. 

  Portanto, não se deve utilizar o acesso a este meio como possível indício 

de falta e infração, pois corre-se o risco de impedir um ambiente adicional e 

complementar de ensino e aprendizado. Além disso, não se deve limitar a liberdade de 

opinião do(a)s estudantes, mas se deve indicar que tenham consciência e ética em 

qualquer ambiente e em qualquer grupo. 

 Com a devida vênia, a avaliação educacional do processo realizada pelos membros 

desta Comissão, conclui que não é possível identificar nenhuma manifestação dolosa com 

linguagem inapropriada ou desonrosa em comunicação direta ou indireta com o Professor 

que possa ser enquadrada nos incisos I e III do Artigo 118 da Resolução 17/CUn/1997, 

não devendo ser o processo, portanto, analisado de forma jurídica. Pelo bem da educação 

e do seu caminho futuro é melhor utilizar este processo como uma lição para 

professore(a)s e estudantes. Lição que exige reflexão e não qualquer análise sobre punição 

disciplinar. 

 

 

 



III - Parecer 

 Frente a todas essas considerações, a Comissão indica ao Colegiado do curso de 

Ciências Econômicas que não seja acatada a denúncia do Prof. Gueibi aos vinte e um(a) 

(21) aluno(a)s citados no processo. Recomenda-se o arquivamento do processo. 

 

A Comissão 

 

 

___________________ 

Prof. Wagner Leal Arienti 

 

 

_____________________ 

Guilherme de Oliveira  

 

 

_______________________ 

Prof. Ronivaldo Steingraber 



03/05/2018 Re: Relato e parecer item 3.1 Reunião Colegiado C. Econômicas

https://webmail.ufsc.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=2498&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/5

Assunto Re: Relato e parecer item 3.1 Reunião Colegiado
C. Econômicas

De Gueibi <gueibi.souza@ufsc.br>
Para Wagner Leal Arienti <wagner.arienti@ufsc.br>
Cópia Coordenação <economia@contato.ufsc.br>, Ronivaldo

- colega UFSC <ronivaldo.ufsc@gmail.com>,
Guilherme Moura <guilherme.moura@ufsc.br>, André
Portela <andreportela@gmail.com>, Arlei Luiz
Fachinello <fachinello@hotmail.com>, Lauro
<l.mattei@ufsc.br>, Pablo Felipe Bittencourt
<pablofelipe.bittencourt@gmail.com>, Melissa
Mendonça <melissa.mendonca@ufsc.br>, Everton
Gonçalves <evertong@vetorial.net>, Adriano Ferreti
Borgatto <adriano.borgatto@ufsc.br> 36 mais...

Responder para <gueibi.souza@ufsc.br>
Responder para <gueibi.souza@ufsc.br>
Data 2018-05-02 07:59

Bom dia a todos,

Como não poderei estar presente na reunião por motivo já justificado ao Presidente do Colegiado do Curso de
Graduação em Ciências Econômicas (motivo este que peço que o mesmo informe aos presentes), envio a todos
minha manifestação a respeito do parecer da comissão que analisou o processo em meu nome. Aproveito a
mensagem para solicitar que a mesma seja lida pelo Presidente do Colegiado logo após a leitura do parecer e
também que a votação se dê em caráter nominal, isto para que eu possa formar um melhor juízo ao ter acesso à
ata da reunião.

Prezados membros do Colegiado do Curso de Graduação em Ciências Econômicas, tendo em vista a relativa não
correspondência do parecer com os fatos informados em minha denúncia, apontarei aqui trechos onde isto se
caracteriza, permitindo assim o esclarecimento de alguns pontos, o que pode possibilitar a formação de um
eventual melhor juízo, necessário para votação. Reforço, no entanto, a importância de se observar o processo na
íntegra não só para o entendimento necessário acerca do caso, mas também para importância da situação para o
curso.

Em linhas gerais minha manifestação logicamente é desfavorável ao parecer apresentado, e isto não
especificamente pela decisão de não afastar temporariamente os denunciados, porque tal decisão até compreendo,
mas principalmente por colocar que, entre outras coisas, não houve aplicação de linguagem inapropriada, não
houve desacordo com a ética esperada por jovens universitários em nossa sociedade e que se trata de um
exercício de liberdade de opinião. Penso que a consequência mínima adequada no caso seria uma advertência
acompanhada de retratação pública, até por nos tratarmos de educadores, entretanto, como a decisão foi
diametralmente oposta, me limito a interpretar a posição assumida pela comissão como a adição de mais três
assinaturas à nota de repúdio emitida e divulgada entre todos os membros da comunidade acadêmica da UFSC
após o registro da minha denúncia.

Com relação aos pontos que menciono que não correspondem aos fatos, primeiramente, menciono a carta de
Ricardo C. Peixoto (matriculado no turno noturno), que segundo a comissão “relata possíveis problemas
pedagógicos” que “não são objeto do processo”. Lembro que a mesma está inserida na denúncia e o nome do autor
(não por acaso) é o primeiro da lista de denunciados. Ao observarem a carta que o mesmo escreveu, e também
minha manifestação a ela (que expressa a razão do nome dele ser o primeiro da lista), requisitada pela Chefia de
Departamento (ambas contidas no processo), é possível perceber que representam atos contra o exercício das
minhas funções pedagógicas conforme consta no item III do Artigo 118 da Resolução 017 e que, portanto, não
procede a conclusão da comissão de não se enquadrar dentre as causas motivadoras da denúncia. Sendo assim,
logicamente se constitui sim em objeto do processo. A saber, nesta carta Ricardo C. Peixoto pede ajuda ao Chefe
de Departamento para “impedir uma atitude imperialista” da minha parte, pois isto o prejudicaria ainda mais do
que já ocorria pelo simples fato de ser eu o seu professor. Tal prejuízo se dá por eu querer registrar ausência nos
encontros em que ele responde a chamada e se retira imediatamente da sala, além de que minhas aulas serem
“ineficazes”, que o método de ensino que adoto ser “totalmente deficiente”, que o mesmo “não permite assimilar o
conteúdo”, entre outros juízos de valor do autor. Coloca também que considera “deplorável minha atitude de
ameaçar reprovar um aluno por frequência”, sendo que não existe ameaça alguma (possível de ser observado na
mensagem anexada no processo), até porque a simples existência de possível reprovação por FI prevista na
Resolução 017, já se torna condição necessária e suficiente para tal. Por fim, coloca também que minha “atitude
arrogante e grosseira não permite o diálogo”, que sou um professor que “acha que pode obrigar um aluno a ficar
em sala de aula para assistir a uma aula totalmente improdutiva”. Não vejo o fundamento para a conclusão de que
tais colocações neste episódio não representam atos contra o exercício das minhas funções pedagógicas, que a
linguagem utilizada é adequada e que não possui dolo no sentido de me ofender, conforme conclui a comissão.

Mais adiante o parecer traz também um trecho em que há um convite a “reflexão sobre relação professor aluno”,
onde “para que a relação de ensino aprendizagem funcione adequadamente é esperado [deixando vago e
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subentendido acerca de ser necessário] certa postura e comportamento de ambos”, complementando que “há
regras explícitas e implícitas que formam a ética tanto do(a) professor quanto dos alunos e da relação”. Neste
sentido, tendo em vista a conclusão da comissão, minha manifestação se dará revelando algo existente no próprio
ambiente virtual da disciplina (especificamente no espaço destinado a avaliação discente, aberto apenas no final do
processo). Trata-se de uma colocação feita por uma das denunciadas (matriculada na disciplina no turno
matutino). Ela coloca “a relação do professor com os alunos é boa, mostra um pouco de preocupação com cada
um”, o que pode ilustrar ao menos uma relação adequada da minha parte com os estudantes do turno matutino.
No entanto, dentre o conjunto das mensagens eletrônicas existe também uma colocação de outra denunciada que
contradiz isto. Porém, esta não estava matriculada na disciplina, afirma que eu “não parecia um professor
interessado se o aluno aprendia ou não”, caracterizando um ato contra o exercício das minhas funções
pedagógicas. Importante pontuar que tal opinião se refere à experiência que esta denunciada teve em 2015-2,
oportunidade esta em que cursou comigo uma disciplina onde foi reprovada por nota e que exigia pré-requisito.
Com relação à turma do noturno, consta no processo as seguintes mensagens de estudantes matriculadas na
disciplina (ambas contidas no processo), as quais permitem perceber tanto minha postura quanto o “clima”
presente em sala de aula. I) “super importante para nós acadêmicos sua postura e maneira de conduzir a disciplina
[...] sou solidária ao professor [...] realmente me senti mal com a atitude de alguns colegas que faltaram com
respeito literalmente com o professor [...] Se o professor tivesse sido mais autocrático [grifo meu] na condução
das suas observações, penso que teria outro desfecho [...] os acadêmicos não respeitam atos democráticos 100%.
Sempre querem se colocar acima da verdade e acima de qualquer critério, o que inviabiliza um diálogo respeitoso,
não geraria tumulto e ações relapsas por parte dos acadêmicos [...] o professor fez sua parte”; II) “o professor
teria que agir de má fé para justificar um debate desses, do contrário, Gueibi em alguns momentos foi até
complacente na hora da prova”; e também III) “pareceram pegar o cara para Cristo esse semestre, encheram o
saco dele de agosto a novembro e honestamente, era constrangedor observar”. Logicamente, se é considerado
constrangedor para uma estudante expectadora dos fatos, e obviamente para mim, porque mesmo assim na visão
da comissão não é¿

Ao longo do processo existem outras colocações acerca da minha relação com os estudantes em ofertas passadas
de disciplinas que ministrei e mesmo nesta, porém, estas geraram outras contrárias, como a de outro denunciado
(com o qual nunca trabalhei) do tipo: “Tais ganhando algo para defender professor¿”. Na minha leitura, esta
simples colocação revela o propósito da discussão e, neste caso ao menos, com intuito o espaço estava sendo
utilizado. Diferentemente do que conclui a comissão, não observei nenhuma mensagem que justifique a utilização
do meio para estudarem, pois não existe debate acerca de conceitos e ideias referentes aos temas abordados na
disciplina, ao contrário, mencionam apenas julgamentos de valor acerca de pessoas.

Alegando que como eu não identifiquei exatamente as colocações onde me senti ofendido, a comissão afirma ter
realizado uma análise no contexto geral do diálogo, concluindo que “não é possível identificar qualquer [grifo meu]
mensagem dolosa que afirme algo desonroso e prejudicial diretamente ao professor”, que em todas elas “não há
dolo específico de ofender” e que “não é possível caracterizar o ato de injúria [...] no conjunto das mensagens
eletrônicas”. Complementam colocando que “também não é possível identificar que alguém esteja dolosamente
desonrando o Professor Gueibi, seja pessoalmente ou no exercício de suas atividades de ensino [...] por meio de
informações inverídicas” [grifo meu]. Nesta sentença em específico fiquei na dúvida se a comissão, por
consequência, atesta todas as informações como verídicas, ou seja, se isto se trata de uma averbação do que os
denunciados escreveram com base na análise que realizaram ou se isto se trata de apenas mais uma frase dúbia
contida no parecer.

De uma forma geral o parecer se embasa em uma declarada dificuldade da comissão em identificar fatos,
elementos e informações fornecidas que justifique a denúncia nas mais de 120 páginas do processo. Neste sentido,
me manifesto questionando: Qual a razão de não terem realizado a simples atividade de me procurar para
eventuais esclarecimentos¿ Isto não fazia parte das atribuições da mesma no intuito de analisar o caso¿ Ressalto
que além de expressar no conteúdo da denúncia que estava à disposição da mesma para prestar esclarecimentos,
ratifiquei isto verbalmente ao presidente da comissão, oportunidade quando mencionei a existência de outros
elementos que surgiram logo após a notificação dos denunciados. O ponto é que como não estava seguro se estes
novos fatos deveriam se tratar de uma nova denúncia ou de um anexo da anterior, apenas acabei colocando-me à
disposição da comissão para apresentá-los, onde a partir disto poderia obter uma orientação acerca de como
proceder. A saber, se trata de manifestações que afirmam que “surtei” e que “necessito de apoio psicológico”, isto
pelo fato de ter denunciado. Além disso, também existem colocações diretamente dirigidas a mim, como o uso da
expressão “babaca”. Interpreto a grande maioria delas como uma intenção de me provocar e outras de me
ameaçar, esta última não somente a mim, mas também a quem teria supostamente por eles colaborado para a
composição da denúncia, em uma caracterização clara da situação de vitimização do agressor. Vejo todas aquelas
subsequentes manifestações como atitudes desesperadas para que eu escrevesse ou fizesse algo que me
comprometesse, ou confirmassem que sou a pessoa que queriam que parecesse que fosse, não sei ao certo, tendo
em vista a gravidade do que fizeram e a dificuldade de justificar a gratuita agressão verbal, a qual em nenhum
momento encontrou ressonância em mim. Isto sem mencionar a deplorável atitude de investigar minha vida
pessoal, com inclusive exposição de fotografia onde apareço entre amigos e familiares em um conhecido parque da
capital de outro estado do Sul do Brasil, a qual gerou comentários de que se situava na Europa e que eu tinha ido
para lá com o “dinheiro dos nossos impostos”. Lembro que neste episódio especificamente, a imagem de um menor
de idade foi exposta e isto sem prévia autorização de seus responsáveis legais.

Com relação à alegada não possibilidade de identificação de qualquer mensagem que afirme algo doloso a minha
pessoa ou ao exercício da minha profissão, considero que faltar com a verdade a respeito de atitudes de alguém,
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de modo que isto gere múltiplas reações em um ambiente que envolve mais de 2.600 pessoas e que já estava
tenso, é particularmente impactante à imagem de quem sofre. A isto não se chama difamação¿ Destaco aqui
apenas algumas das colocações dentre as várias feitas, as quais eu interpreto sim como ofensivas e dolosas tanto a
minha pessoa quanto ao meu exercício profissional:

“o CALE fez várias conversas com ele ao longo das duas últimas semanas, buscando alguma
forma de resolver o problema, ele, no entanto, se mostrou totalmente irredutível em fazer
qualquer mudança na avaliação ou nas presenças. Só resta se organizar para levar as
reclamações na Coordenação e na Ouvidoria”. Em data posterior o mesmo autor escreve: “A
Comissão de Assuntos Estudantis do CALE irá tratar sobre o assunto ao decorrer desta semana.
As partes envolvidas serão ouvidas e se buscará a melhor solução”. No processo consta uma
mensagem respondida ao CALE (enviada no domingo 10 de dezembro e respondida na segunda-
feira 11 de dezembro) onde me referindo ao fato de ser o único contato que estabeleceram
comigo. Não obtive resposta e no dia 12 de dezembro a denúncia foi registrada.
“se puderem abram reclamação na ouvidoria [...] quanto mais gente melhor [...] talvez não
resolva agora, mas vai dar uma assustada nele para semestre que vem”.
“bosta de resumo sobre o Fazendo Gênero”.
“aula no feriado”; “muita gente tomou paulada de FI de graça”; “faltas nos feriados” e “eu com
certeza fui em mais de 80% das aulas e mesmo assim levei FI [...] sendo que provavelmente
tinha nota para passar”; “esses FI não estão relacionados nem com desistência, nem com falta
nas aulas”; “pasta no moodle é uma bagunça”; “média foi de 2,8 na primeira prova eu acho, daí
pessoas param de vir na aula porque é uma perca de tempo” [erro de português do aluno]; “o
que ele faz não faz sentido nenhum e ele percebe que não faz, mas não sabe fazer de outra
maneira”; “não quero cagar nele [grifo meu], mas é o que realmente senti”; “ele parece uma
enceradeira”; “o Gueibi é um professor mediano para ruim, apenas isso” e “esse é o tipo de
professor que fala que o CALE é corporativista quando é contrário a professores ridículos, como
foi com o Gilson, foda...”; “o que me incomoda é o jeito sínico”.

No corpo da denúncia existem outras mensagens, assim como estão colocadas as listas de frequência e divulgação
dos resultados da disciplina, além de demais documentos. Atesto que nenhum matriculado reprovado por FI
possuía nota mínima para ser aprovado por média como colocado por um dos denunciados. Todos estes
documentos comprobatórios estão no processo, ou seja, tudo aquilo que julguei necessário no momento para que a
comissão pudesse analisar a procedência das colocações foram inseridas lá.

Um ponto a se destacar é que exclusões de comentários foram feitas logo após o envio da notificação da denúncia.
Tais decisões tomadas por denunciados além de postagens do tipo “é grave a desonestidade de um post desses”,
permitem, em certo sentido, se deduzir o grau de correspondência entre os fatos e o parecer apresentado pela
comissão, além é claro da própria auto-avaliação feita por parte dos denunciados.

Com relação ao trecho onde a comissão coloca que a “discussão, com múltiplos pontos de vista, sobre o prazo de
entrega de atividades acadêmicas realizadas a distância que, eventualmente seriam registradas como presença ou
ausência em determinados dias letivos (outra fonte de divergência entre o(a)s aluno(a)s)”. Me manifesto colocando
basicamente os mesmos argumentos presentes no processo na manifestação entregue à Chefia de Departamento
referente a carta do Ricardo. As quatro (4) atividades intituladas “estudos dirigidos” contavam como freqüência sim
dentre os 36 dias de encontro da disciplina, e que todas elas estavam previstas no planejamento entregue e
aprovado pela Chefia de Departamento com a requerida antecedência. Tais atividades, bem como seu propósito e
prazos de entrega, foram explicados aos estudantes em sala de aula durante o primeiro encontro e sempre que
requisitado esclarecido. Sendo assim, é possível afirmar que todos estavam cientes de como “funcionavam”. Cabe
ressaltar que inclusive os estudantes que já trabalharam comigo também sabem da prática, inclusive outros
professores do departamento a utilizam, o que até gerou comentários neste sentido nos referidos espaços (tudo
presente no processo). Reforço que além da aprovação na Chefia de Departamento, tal planejamento também foi
aprovado tacitamente pelos matriculados no curso, uma vez que tanto quando da explicação presencial quanto ao
longo da disciplina não ocorreu qualquer tipo de reprovação ou questionamento da mesma. Surgiram apenas
pedidos de ampliação de prazo de alguns deles, o que sempre que solicitado foi imediatamente deferido. Sendo
assim, meu entendimento a respeito é que quem mais alimentou tal dúvida e discussão, causa de várias das
colocações feitas por eles e que foram objeto da denúncia, foram pessoas que não fizeram parte da disciplina,
nunca trabalharam comigo ou mesmo me conhecem ou não estavam presente em sala todas as vezes que isto foi
mencionado. Além disso, com relação aos matriculados na disciplina, também é possível afirmar que tal dúvida
somente poderia ser alimentada se além de tudo que foi citado, também não tivessem observado com atenção
necessária o colocado no ambiente da disciplina. Por fim, neste aspecto, afirmo que tais atividades permaneceram
abertas para postagem por parte dos estudantes desde antes do início dos encontros e permaneceram assim até o
prazo limite na data em que o encontro não ocorreria, isto no caso das 3 referentes ao cancelamento das aulas por
feriados. O intuito, reforço que até então sempre bem recebido pelos estudantes, era o de conceder também o
período do feriado para que realizassem a atividade caso não fosse possível encontrar tempo prévio em seus
planos de estudo.

Já a colocação do parecer de que “as mensagens revelam que, seja nas suas opiniões e reclamações, o(a)s
estudantes estão preocupado(a)s em estudar, em alcançar aprovação na disciplina e em lamentar a situação de
possível reprovação”. Vejo que a mesma também não corresponde aos fatos, devido ao “detalhe” que se deram



03/05/2018 Re: Relato e parecer item 3.1 Reunião Colegiado C. Econômicas

https://webmail.ufsc.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=2498&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 4/5

nestes ambientes somente após a divulgação dos resultados da disciplina. Onde também não é possível identificar
qualquer mensagem que visasse discutir conceitos abordados na disciplina. Isto sem mencionar o fato de que
apesar de existir mais de 90 matriculados nas duas turmas, não ocorreram postagens no fórum de dúvidas antes
do período da avaliação de recuperação e também a monitora ter realizado atendimento a apenas 13 pessoas,
onde destas somente 2 eram um dos denunciados e compareceram somente uma única vez. Soma-se a isto o fato
de vários terem entregado a prova II completamente em branco, apesar de nas turmas terem ocorridos notas
como 7,5 e 8,5 (conforme informações contidas no processo).

Com relação a “acreditarem estar circunscrito por eles mesmos, em grupo fechado e exclusivo”, honestamente não
entendo em que isto diminui a gravidade dos atos, ainda mais quando se considera a quantidade de participantes
diretos (mais de 2.600). Na minha leitura isto não mitiga em nada o impacto na imagem de um professor da única
Universidade Federal de em Estado brasileiro.

Com relação ao propósito de utilização destes espaços, entendo que tais ambientes podem sim funcionar de forma
adicional e complementar ao ensino e aprendizado dos estudantes, isto é mais do que lógico nos tempos tanto
atual quanto futuro, isto não discuto. No entanto, como claramente se mostra subutilizado neste sentido, aproveito
para sugerir que seja dada uma atenção especial a tais espaços e seus administradores por parte da Coordenação
do Curso, no sentido que se mostra pertinente. Refiro-me especificamente a necessidade de orientá-los em uma
direção mais adequada. Afinal, utilizam o nome do Curso e da Universidade (ambos se chamam apenas:
ECONOMIA UFSC), o que presumo que possuam a devida e necessária autorização para isto, e onde divulgam
opiniões e fazem colocações inclusive como as que foram objeto desta denúncia. Que se pense em uma espécie de
debate a respeito com os mesmos, ainda mais se considerarmos que o Programa de Pós-Graduação do curso
também se vale em certo sentido desta uma destas ferramentas para divulgação de informações acerca do
Programa.

Por fim, com relação à colocação de que “não se deve limitar a liberdade de opinião do(a)s estudantes”, mas sim
“indicar que tenham consciência ética em qualquer ambiente e em qualquer grupo”, tendo em vista o conteúdo do
parecer como um todo e a notável falta desta mesma indicação, a conclusão lógica é de que para a comissão tudo
se resume a “liberdade de opinião”. Considero tal simplificação ao menos preocupante, pois se esquecem de
reforçar a necessidade de existência de respeito, para que o gozo desta liberdade não fira os direitos de outros
membros desta mesma sociedade. Se assim de fato fosse, como o parecer da comissão dá margem para
interpretação, na sociedade organizada em que estamos inseridos, não há injúria, calúnia ou difamação, pois tudo
cabe neste enorme arcabouço subjetivo intitulado “liberdade de opinião”, se traduzindo em um espaço onde não
existem limites e nem direitos dos destinatários destes comentários. Algo que eu como educador não posso
concordar.

Enfim, este colegiado é composto em sua grande maioria por educadores, portanto, penso não estar em melhores
mãos para decidir, seja acerca da necessidade de alteração do mesmo, seja da necessidade de definir outra
conclusão para o caso. Minha opinião permanece convergindo com a essência de minha primeira intenção, ou seja,
de submeter os denunciados a uma medida educativa. Isto pelo simples fato de entender que assumiram uma
postura que não permite englobar nem consciência ética, linguagem adequada, ausência de dolo ou mesmo
postura compatível a estudantes universitários na sociedade que trabalhamos para construir com base no que
queremos para o futuro. Em uma conta básica, seriam necessários mais de 16 anos de carreira para que fosse
possível trabalhar com o mesmo número de participantes diretos dos referidos ambientes, ou seja, mais de 16
anos para se construir uma imagem que pode sim ser comprometida em poucos segundos a partir de uma
postagem que a fundo não se verifica. A reflexão que convido a todos é: qual o tipo de consciência que queremos
para nossos futuros Cientistas Sociais, líderes e formadores de opinião¿ A atitude dos mesmos não exige ao menos
uma retratação pública¿

Gueibi

 

Em 26.04.2018 11:49, Wagner Leal Arienti escreveu:

Prezados membros do Colegiado do curso de C. Econômicas, demais professores e estudantes,

   Dado que o item 3.1 da reunião do colegiado do curso de C. Econômicas, a ser realizada em 02-05-2018, é:

Processo nº 000161/2018-93
Requerente: Gueibi Peres Souza
Assunto: Processo Administrativo Disciplinar
Relator: Wagner Leal Arienti

    Como relator e presidente da comissão formada por mim e professores Ronivaldo Steingraber e Guilherme de
Oliveira, envio, anexo,  para conhecimento prévio o relato e parecer que será lido na reunião.

   Saudações,
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--- 
Wagner Leal Arienti 
Professor 
Depto. Economia e Relações Internacionais 
Centro Sócio-Econômico 
Universidade Federal de Santa Catarina 

Em 2018-04-25 19:27, Coordenação escreveu:

Boa noite,                 
 
 
O presidente do Colegiado do Curso de Graduação de Ciências Econômicas, no cumprimento de suas
atribuições, vem respeitosamente convocar V.Sª para a segunda reunião do Colegiado de 2018, conforme
abaixo discriminado:
 
DIA:             02/05/2018 (quarta-feira)
HORÁRIO: 14 horas
LOCAL:      Mini-auditório do Departamento de Economia e Relações Internacionais.

 
 

1. Informes
2. Apreciação de Atas

2.1 Apreciação da ata da reunião do dia 09/03/2018;
1. Ordem do dia:

 
3.1  Processo nº 23080.000161/2018-93
Requerente: Gueibi Peres Souza
Assunto: Processo Administrativo Disciplinar
Relator: Wagner Leal Arienti
 
3.2  Processo nº 23080.037506/2014-31
Requerente: Avatar Borges Godinho
Assunto: Processo de Retorno por Jubilamento
Relator: Pablo Felipe Bittencourt
 
3.3  Edital 001/CSE/2018
Eleição de Coordenador e o Subcoordenador do Curso de Ciências Econômicas.
 
3.4  Outros assuntos.

 
 

 

Atenciosamente,
Thaynara Tonolli 
Curso de Graduação em Ciências Econômicas 
(48) 3721-9384 - CSE/UFSC 
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PARECER REFERENTE AO PROCESSO ne 23080.037506/2014-31

Relato

Trata-se da solicitação de Retomo por Jubilamento realizada por Acatar
Borpes Godinho, com o objetivo de completar o curso de graduação em ciências
economicas.

O requerente ingressou no curso de graduação em ciências 'económicas em 2005/2,
tendo sido jubilado em 2012/2, conforme declaração da página 10 desse processo.
Contudo; o requerente destacou em entrevista a esse parecerista que, dois anos
depois, por ter ouvido falar que não havia mais a obrigatoriedade de jubilamento em
universidadesl foi verificar a veracidade dessa informação junto à coordenação do
curso de ciências económicas da UFSC. Disse-me que, o Servidor Rafael Lima Ihe
informou que havia a opção de trancamento retroativo, o qual foi concedido.
Adicionalmente, por decisão do coordenador à época, Prof. Jogo Randolfo Pontes,
Ihe foi estendido o prazo para finalização do cursa por mais quatro semestres --
2014/2; 201 5/1 ;201 5/2 e 201 6/1 .

No processo, o requerente alega que apenas no segundo semestre de 2017 notou que
havia. novamente sido declarado seu jubilamento, o que, lembro, ocorreu em
obediência ao prazo de 4 semestres estipulado por esse colegiado.

O requerente alegou no processo que,,pelo fato de ter de trabalhar para se sustentar,
não conseguiu encaixar as disciplinas nos horários disponíveis e, em entrevista,
afirmou que essa.situação deixou de existir.

Alegou ainda que por ter familiar aéometido por crises associadas a grave
enfermidade (como mostram atestado e declaração médica anexadas) teria vivido
di6lculdades extremas que Ihe impediram o cumprimento dos prazos.

Alegou nlnalmente, com base na n' 9.394/1996 (LDB), em seu artigo 92, que não há
mais obrigatoriedade de deslizamento de estudantes. no âmbito da educação superior.
E, por essas razões, solicita retomo.

Parecer

No que se refere ao destaque do requerente sobre a dificuldade, em encaixar
disciplinas em sua disponibilidade de tempo, mesm(i considerando que algumas
possam ser pré-requisitos de outras, considero argumento de pouca relevância, uma
vez que, a solicitação de prorrogação de prazo realizada em julho de 2014 pelo
requerente e deferida por esse colegiado, deveria estar baseada na expectativa do
requerente de qpe se dedicaria com maior empenho à sua formação academia. No
entanto, como se pode ver no processo, o requerente se matriculos em 1 8 disciplinas
nos quatro semestres e foi reprovado em todas elas, sendo em 15 disciplinas por FI e
nas outras três com nota zero (0,0). Isso aponta desempenho muito inferior ao que se
esperaria.
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No que se refere, ao enfrentamênto da situação da vida íàmiliar em que ente
próximo é acometida por crises associadas a grave enfermidade, deve-se considerar,
como consta no processo, que as crises geraram intimações em dois momentos: entre
set. .de 2013 até maio de 2014 e entre março e junho de 2016. Contudo, o primeiro
período refere-se a tempo em que o requerente já havia sido declarado jubilado (e
depois declarado em trancamento, de forma retroativa), sem efeito, portanto, sobre
suas ativídades acadêmicas. Já o segundo período (março a junho de 2016)
corresponderia ao último dos quatro semestres em que o requerente deveria estar
cursando disciplinas para completar sua formação. Nesse sentido considero que, se o
requerente tivesse realizado as atividades acadêmicas dentro das expectativas . nos
três semestres anteriores, teríamos uma circunstância com características suHlcientes
para uma nova avaliação de prorrogação por esse colegiado. Contudo, esse não foi o
caso

Finalmente, no que se refere à base legal para a declaração de jubilamento, depois de
realizar consulta a procuradoria dessa universidadçf fui informado que, de fato, não
há obrigatoriedade de jubilamento. Não obstante, as universidades têm autonomia
didática e administrativa (Art. 207, Constituição), de modo que há base para
estabelecer jubilamento. Como destaca o Art. 59, da Resolução de Graduação, "Será
recusada matrícula em Curso de Graduação ao aluno que não concluir o curso no
prazo máximo estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação para integralização
do respectivo currículo ou, tratando-se'üe curso criado pela Universidade, na forma
da legislação vigente, no prazo estabelecido pela Câmara de Ensino de Graduação.

CohfWerando, que o PPC de graduação em economia da UFSC estipulou o máximo
de 4y semestres como período para a conclusão do curso;' entende-se que o
argumento do requerente não invalida uma eventual decisão desse colegiado sobre a
manutenção do jubilamento do requerente.

Conclusão

Considerando, que o requerente ultrapassou o prazo máximo de conclusão do curso e
que não aproveitou em nível aceitável o período adicional que Ihe foi conferido, sou
pelo INDEFERIMENTO da solicitação.

Salvo melhor entendimento desse colegiada esse é o meu parecer

Prof. Dr. Pablo Felipe Bíttencourt

Florianópolis, 02 de maio de 2018


