Ata da Reunião Ordinária da Congregação de 25/02/2015
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, realizou-se, na Sala
da Congregação Professor Hermes Lima, reunião da Egrégia Congregação da FND, sob a
presidência do Senhor Diretor Flávio Alves Martins e com a presença dos seguintes
membros: Professor Carlos Bolonha, Vice-Diretor, Professora Ana Paula Barbosa, Chefe
Substituta do Departamento de Teoria do Direito, Professor Carlos Magno Melo, Chefe do
Departamento de Direito do Estado, Professora Cláudia Franco, Chefe do Departamento de
Direito Civil, Professor Guilherme Martins, representante dos professores adjuntos, os
representantes dos Técnicos Administrativos Alessandra Monteiro e Fábio Feliciano, além
da representação discente. Os pontos da pauta, conforme divulgados quando da convocação,
foram os seguintes:1) Aprovação das Atas das reuniões de 10 e 17/12. 2) Apreciação de
pedidos de inscrição a Concurso Público para Docentes, Edital 450/2014 (relator Prof. Enzo
Baiochi): Prática Jurídica Trabalhista, 20 horas, Mestrado; Direito e Processo do Trabalho,
40 H DE, Doutorado. 3) Indicação de novos membros à COAA. 4) Formação de Bancas de
Avaliação de Estágio Probatório Docente: Processo nº 23079.000148/2015-21 (Profa.
Larissa Pinha de Oliveira); Processo nº 23079.006981/2015-85

(Prof. Carlos Magno

Siqueira Melo). 5) Relatórios de Progressão Docente: Proc. nº 23079.051812/2014-19
(Profa. Ana Luísa Palmisciano); Proc. nº 23079.053977/2014-25 (Prof. José Eduardo
Carreira Alvim); Proc. nº 23079.054321/2014-20 (Prof. Luiz Eduardo Figueira); Proc. nº
23079.052285/2014-60 (Prof. Guilherme Martins); Proc. nº 23079.059119/2014-94 (Prof.
Fabio Perin Shecaira); Proc. nº 23079.046120/2014-59 (Profª Lilian Marcia B. Emerique);
Proc.

nº

23079.053154/2014-08

(Profª.

Vanessa

Oliveira

Batista);

Proc.

nº

23079.059940/2014-19 (Prof. Carlos Eduardo Japiassú); Proc. nº 23079.058862/2014-55
(Prof. Flávio Alves Martins). 6) Relatório de Promoção Docente (relatora Profa. Ana Lúcia
Sabadell): Proc. nº 23079.059801/2014-87 (Prof. Nilo Pompílio da Hora). 7) Recursos
Discentes (relator Prof. Alexandre Assumpção): Proc. nº 23079.031717/2013-38 (inclusão
de disciplina); 8) Revalidação de diploma de graduação (relatoria SCRIID): Proc. Nº
23079.030617/2014-55. 9) Pedido de antecipação de graduação e banca examinadora
especial. Proc. nº 23079.004297/2015-69 (relator Prof. Carlos Magno). O Sr. Diretor inicia a
reunião com os seguintes informes: da provável avaliação do curso de Direito da FND que
será realizada pelo INEP, prevista para o próximo mês de março; da decisão do Tribunal de
Contas da União que determina a aplicação de um cálculo sobre um aumento de 26,5% nos
vencimentos dos servidores técnicos e docentes, que geraria alterações salariais no período
de dezembro de 2000 a setembro de 2013 e que mais informações serão dadas pelo Setor de
1

Pessoal. O Sr. Diretor prossegue solicitando a inclusão de um ponto de pauta a respeito do
adiamento do início das aulas do dia 02 de março para o dia 09 de março, em decorrência do
atraso do pagamento dos terceirizados, os funcionários do setor de limpeza, recepção e
ascensoristas e a exclusão do ponto dois ante a não apresentação pela PR-4 das informações
quanto à documentação apresentada pelos candidatos; ambos os pedidos foram aprovados.
Passando à pauta e ao novo ponto um, sobre o adiamento do início das aulas para o dia 09 de
março. Após breve discussão, foi aprovado o adiamento por unanimidade. Seguindo ao
segundo ponto. Aprovação das Atas das reuniões de 10 e 17/12. Na ausência de solicitação
de qualquer alteração ou retificação, as atas foram aprovadas por unanimidade. Passando ao
ponto três: Indicação de novos membros à COAA. A professora Cristiane Brandão informa
que a COAA tem se reunido todas as segundas segundas-feiras de cada mês e que a reunião
tem sido esvaziada devido a impossibilidade de participação de alguns professores. Na
sequência o Sr. Diretor propõe para votação as seguintes alterações na composição da
Comissão: O professor Alexandre Assumpção pelo professor Saulo Carvalho, a professora
Fabiana Barletta pelo professor Luiz Eduardo Figueira, a professora Carolina Cyrillo pela
professora Larissa de Oliveira e o professor Luigi Bonizzato pelo professor Marcelo Araújo.
Em votação, as alterações foram aprovadas por unanimidade. Segue-se ao ponto quatro:
Formação de Bancas de Avaliação de Estágio Probatório Docente: Processo nº
23079.000148/2015-21

(Profa.

Larissa

Pinha

de

Oliveira)

e

Processo

nº

23079.006981/2015-85 (Prof. Carlos Magno Siqueira Melo). O Sr. Diretor informa que a
Banca Examinadora já anteriormente homologada e publicada é formada pelos professores
Alexandre Assumpção, Ana Sabadell, Vitor Iorio e pela discente Larissa Lemgruber. Em
votação, houve aprovação por unanimidade para ambos os processos. Passando ao ponto
cinco: Relatórios de Progressão Docente:. Proc. nº 23079.051812/2014-19 (Profa. Ana
Luísa Palmisciano);. Proc. nº 23079.053977/2014-25 (Prof. José Eduardo Carreira Alvim);.
Proc.

nº

23079.054321/2014-20

(Prof.

Luiz

Eduardo

Figueira);.

Proc.

nº

23079.052285/2014-60 (Prof. Guilherme Martins);. Proc. nº 23079.059119/2014-94 (Prof.
Fabio Perin Shecaira);. Proc. nº 23079.046120/2014-59 (Profª Lilian Marcia B. Emerique);.
Proc.

nº

23079.053154/2014-08

(Profª.

Vanessa

Oliveira

Batista);

Proc.

nº

23079.059940/2014-19 (Prof. Carlos Eduardo Japiassú);. Proc. nº 23079.058862/2014-55
(Prof. Flávio Alves Martins). O Sr. Diretor apresenta os pedidos: Processo nº
23079.051812/2014-19 (Profa. Ana Luísa Palmisciano). A docente solicita progressão de
professora assistente I para assistente II. Em votação, a progressão é aprovada por
unanimidade. Referente ao processo nº 23079.053977/2014-25 (Prof. José Eduardo Carreira
Alvim), o professor Alexandre Assumpção devolve o processo por tratar-se de promoção de
professor adjunto para professor associado. O Sr. Diretor informa que por ter se aposentado,
o referido professor não tem o direito de solicitar tal promoção e, por isso, encaminha o
referido processo para arquivamento. Em votação, houve aprovação por unanimidade.
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Referente ao processo nº 23079.054321/2014-20 (Prof. Luiz Eduardo Figueira). O docente
solicita progressão múltipla de Adjunto II para Adjunto III e de III para Adjunto IV. Em
votação, houve aprovação por unanimidade. Seguindo ao processo nº 23079.052285/201460 (Prof. Guilherme Martins). O professor solicita progressão de professor Adjunto II para
Adjunto III. Em votação, aprovado por maioria, com abstenção do interessado. Passando ao
processo nº 23079.059119/2014-94 (Prof. Fabio Perin Shecaira). O docente solicita
progressão funcional de professor Adjunto I para Adjunto II. Em votação, aprovado por
unanimidade. Referente ao processo nº 23079.046120/2014-59 (Profª Lilian Marcia B.
Emerique). A docente solicita progressão de professora Adjunta II para Adjunta III. Em
votação, aprovada por unanimidade. Seguindo ao processo n° 23079.053154/2014-08 (Profª.
Vanessa Oliveira Batista). A docente solicita progressão de professora Associada III para
Associada IV. Em votação, a progressão foi aprovada por unanimidade. No processo nº
23079.059940/2014-19 (Prof. Carlos Eduardo Japiassú). O docente solicita progressão de
professor Associado I para Associado II. Em votação, a progressão foi aprovada por
unanimidade. Nesse instante o Sr. Diretor passa a presidência da reunião para o professor
Carlos Bolonha que informa que no processo nº 23079.058862/2014-55, o professor Flávio
Alves Martins solicita progressão de professor Associado I para Associado II. Em votação,
houve aprovação por maioria com abstenção do interessado. Voltando a presidência ao Sr.
Diretor,

segue-se

ao

ponto

seis:

Relatório

de

Promoção

Docente.

Proc.

nº

23079.059801/2014-87 (Prof. Nilo Pompílio da Hora). O Sr. Diretor informa que a Banca
Examinadora é formada pelos professores Ana Lúcia Sabadell, Wilson Mendonça e Roberto
Lent. Informa também que o docente solicita promoção de professor Adjunto IV para
Associado I. Em votação, a promoção é aprovada por unanimidade. Passando ao ponto sete:
Recurso Discente (relator Prof. Alexandre Assumpção). Proc. nº 23079.031717/2013-38
(inclusão de disciplina). O Sr. Diretor solicita que a professora Cristiane Brandão faça a
leitura do parecer do professor Alexandre. Interessada: Mariana Campos de Carvalho. A
discente apresenta recurso contra a decisão do Conselho Departamental que indeferiu seu
pedido de inclusão em seu Histórico das seguintes disciplinas: Prática Jurídica I, Direito
Processual Penal I, Direito Processual Civil IV, Direito Penal III e Direito Penal IV alegando
ter encontrado problemas durante sua inscrição nas referidas disciplinas. O parecer é no
sentido de manutenção da decisão do Conselho Departamental. Em votação, o Parecer é
aprovado por maioria, pelo improvimento do recurso. Segue-se ao ponto oito: Revalidação
de diploma de graduação (relatoria SCRIID).Proc. nº 23079.030617/2014-55. Interessada:
Eugênia del Valle Vega. O Sr. Diretor informa que após cumprimento de exigências feitas
pelo SCRIID, o pedido de revalidação foi deferido pelos membros do referido setor. Em
votação, houve aprovação por unanimidade. Passando ao ponto nove: Pedido de antecipação
de graduação e banca examinadora especial. Proc. nº 23079.004297/2015-69 (relator Prof.
Carlos Magno). O discente Pedro Henrique Felix Lima solicita abreviação do seu curso
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devido ao fato de ter sido aprovado em concurso público para Oficial de Justiça do TJ. Após
leitura do Parecer, que é pelo indeferimento do pedido, o Sr. Diretor abre discussão onde a
palavra foi franqueada ao ex-discente Tomaz que fez a defesa do pedido. Após a discussão
do tema, em votação, o Parecer pelo indeferimento do pedido é aprovado por maioria. A
servidora técnica Alessandra Monteiro faz declaração de seu voto dizendo que os servidores
técnicos se posicionaram favoráveis ao Parecer por não estarem convencidos da viabilidade
administrativa da execução do pedido. O Sr. Diretor informa que o requerente poderá
recorrer administrativamente ao CEG e que expedirá hoje mesmo uma declaração de Ata
parcial caso seja do interesse do aluno. Nesse momento, o Sr. Presidente agradece aos
presentes e encerra a reunião. Eu, Géssica Santos Soares, para constar, lavrei a presente Ata
que, após aprovada, será por mim assinada e pelo Senhor Diretor da Faculdade Nacional de
Direito, Professor Flávio Alves Martins.
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