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Magnífico Reitor Prof. Felipe Marins Müller 
DD. Presidente do Conselho Universitário 
Universidade Federal de Santa Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URGENTE 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – SEDUFSM, integrante do 
ANDES SINDICATO NACIONAL, entidade sindical com sede nesta cidade, na 
Rua André Marques, 665, neste ato representada por seu Presidente Prof. 
RONDON MARTIM SOUZA DE CASTRO, vem perante Vossa Magnificência, 
apresentar o presente recurso administrativo, nos termos e fundamentos que 
seguem: 

 

1. Dos fatos 

 
No último dia 17 de setembro, o CEPE, em reunião 

extraordinária, deliberou e aprovou dois calendários letivos para a UFSM, em 
período pós-greve. 

 
Foi aprovado que para os cursos que ainda não 

concluíram o primeiro semestre de 2012, haveria reposição das aulas a partir da 
carga horária ainda pendente, com conclusão em quatro semanas.  

 
Já o segundo semestre, teria início em 15 de outubro 

de 2012 e conclusão em 02 de março de 2013. Para os cursos que concluíram o 
primeiro semestre, dentro da carga horária originária, houve gritante 
diferenciação em seu calendário, uma vez que, após manifestação expressa 
junto ao DERCA, até o dia 21 de setembro, o segundo semestre já poderia ter 
início em 24 de setembro, com conclusão em 09 de fevereiro. 

 
A controvérsia da decisão proferida pelo Conselho 

ficou evidente, não só pela votação que se deu por 25 votos favoráveis contra 20 
desfavoráveis, mas pela flagrante infringência a preceitos constitucionais 
básicos, principalmente ao desconsiderar o princípio da isonomia preconizado no 
art. 5º da Carga Magna, em relação aos docentes que estavam paralisados e 
aqueles que continuaram a dar aulas. 

 
Apesar disso o presente requerimento denota, 
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principalmente, ao fato de que a decisão proferida desconsiderou a própria Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), no que se refere aos 
dias letivos mínimos exigidos anualmente, o que prejudicará não só a qualidade 
da recuperação e as aulas propriamente ditas. 

 
É nesse sentido, que se promove o presente 

requerimento, direcionado ao Conselho Universitário da UFSM, nos termos e 
fundamentos a seguir em destaque. 

 

2. Preliminar de mérito: da competência 

 

Antes de adentrarmos no mérito da questão ora em 
debate, é necessário trazer a baila questão de competência para julgar o 
presente requerimento. 

 
Por se tratar de argüição de ilegalidade da decisão 

proferida pelo CEPE, cabe ao Conselho Universitário julgar o presente 
requerimento, nos exatos termos do art. 13 do Estatuto da UFSM: 

 
Art. 13. Ao Conselho Universitário compete: 
 
XXII - julgar, como instância revisora, os recursos de 
decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, somente cabíveis nos casos de estrita 
argüição de ilegalidade; 

 

Nesses termos, o presente requerimento, deve ser 
encaminhado ao Consu, uma vez que se trata de pedido de revisão de ato 
praticado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, conforme 
fundamentação abaixo.  

 

3. Da matéria de direito 

 
Primeiramente, há que se considerar a disposição 

legal expressa na Lei 9.394/96, ao assegurar o direito ao cumprimento dos dias 
letivos e horas-aula, previamente estabelecidos, nos termos do inciso III do art. 
12, in verbis: 

 
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas 
as normas comuns e as do seu sistema de ensino, 
terão a incumbência de: 
(...) 
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e 
horas-aula estabelecidas; 
   
Já o art. 13 da LDB, impõe aos docentes a obrigação 

de cumprir com as determinações legais quanto à carga horária e dias letivos, 
bem como participar dos períodos dedicados a planejamento didático-
pedagógico, avaliação e aprimoramento profissional, nos seguintes termos: 
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Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; 
VI - colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade. 
 
No que se refere especificamente ao ano letivo, a Lei 

9.394/96, estabelece os termos exatos de contagem de tempo, bem como a 
previsão do mínimo de dias letivos, excluídos destes, os chamados exames 
finais, conforme dispõe o art. 47 abaixo: 
 

Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, 
independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos 
dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o 
tempo reservado aos exames finais, quando houver. 
 
§ 1º As instituições informarão aos interessados, 
antes de cada período letivo, os programas dos 
cursos e demais componentes curriculares, sua 
duração, requisitos, qualificação dos professores, 
recursos disponíveis e critérios de avaliação, 
obrigando-se a cumprir as respectivas condições. 
§ 2º Os alunos que tenham extraordinário 
aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio 
de provas e outros instrumentos de avaliação 
específicos, aplicados por banca examinadora 
especial, poderão ter abreviada a duração dos seus 
cursos, de acordo com as normas dos sistemas de 
ensino. 
§ 3º É obrigatória a freqüência de alunos e 
professores, salvo nos programas de educação a 
distância. 
§ 4º As instituições de educação superior 
oferecerão, no período noturno, cursos de 
graduação nos mesmos padrões de qualidade 
mantidos no período diurno, sendo obrigatória a 
oferta noturna nas instituições públicas, garantida a 
necessária previsão orçamentária. 
 
O dispositivo legal acima regula a carga horária 

mínima anual exigida, sendo assim, que é latente o desrespeito à legislação 
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pátria cometida pela CEPE ao aprovar o calendário acadêmico de 2012, no 
período pós-greve. Ou seja, no momento em que foi deflagrado o movimento 
paredista, havia em regra seis semanas para conclusão do primeiro semestre 
letivo de 2012, sendo que a recuperação proposta se dará em apenas quatro 
semanas, daí se concluí que os dias letivos de 2012, ao final, não cumprirão a 
carga mínima exigida pela própria LDB. 

 
Pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB), as Instituições 

de Ensino devem cumprir pelo menos 200 dias letivos anuais, distribuídos em 
dois semestres. Totalizando, no mínimo, 800 horas, ou seja, 48.000 minutos 
(800 horas x 60 minutos). 

 
Além disso, o caput do art. 47 acima exclui, 

expressamente, da contagem de dias letivos o período destinado aos exames 
finais, o que não foi respeitado pelo calendário de recuperação de atividades 
aprovado pelo CEPE, pois incluí na contagem do semestre letivo os exames 
finais de curso. Ainda nesse viés, é importante asseverar que além dos exames 
finais, estão excluídos do conceito de dia letivo os domingos, feriados e dias de 
férias.  

 
No caso, no período previsto para recuperação de 

atividades do 1º semestre, há previsão de pelo menos dois feriados (dias 20/09 e 
12/10), o que avilta ainda mais a contagem de tempo prevista. 
 

Tais equívocos não só atropelam a legislação 
aplicada, como causam severos prejuízos a própria qualidade da educação e 
das aulas a serem proferidas, uma vez que obriga, tanto à alunos como 
professores, a ingressarem em uma maratona de excessivo número de aulas, 
sem tempo hábil para vencer os conteúdos, o que importará, certamente, em 
déficit de aprendizagem aos estudantes. 

 
Nestes termos, pelos motivos apontados acima, o 

Conselho Universitário deve promover a revisão do calendário aprovado 
anteriormente pelo CEPE, uma vez que a resolução acabou por infringir o 
ordenamento legal pátrio, principalmente no que se referem os termos regulados 
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 
Isso posto requer que esse Ilustre Conselho, na 

pessoa de seu Presidente, em razão de flagrante ilegalidade, reveja o 
posicionamento adotado pelo CEPE, quanto à criação do calendário letivo pós-
greve, tanto para recuperação de aulas como para os segundo semestre de 
2012, tendo em vista que o número de dias letivos encontra-se aquém do 
mínimo exigido, além de ignorar os períodos que devem ser excluídos dessa 
contagem, a exemplo dos exames finais. 

 
 
     Nestes termos, 
     Pede deferimento 
 

Santa Maria, 25 de setembro de 2012. 
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