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Ata da Reunião Ordinária da Congregação de 25/03/2015
4
5 Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, realizou-se, na Sala da
6 Congregação Professor Hermes Lima, reunião ordinária da Egrégia Congregação da FND,
7 sob a presidência do Senhor Diretor Flávio Alves Martins e com a presença dos seguintes
8 membros: Professor Carlos Bolonha, Vice-Diretor, Professora Ana Paula Barbosa, Chefe
9 Substituta do Departamento de Teoria do Direito, Professor Carlos Magno Melo, Chefe do
10 Departamento de Direito do Estado, Professora Cláudia Franco, Chefe do Departamento de
11 Direito Civil, Prof. Enzo Baiocchi, Chefe do Departamento de Direito Social e Econômico,
12 Professor Guilherme Martins e Professor Luiz Cláudio Gomes, representantes dos
13 professores adjuntos, os representantes dos Técnicos Administrativos Alessandra Monteiro e
14 Fábio Feliciano, além da representação discente. Os pontos da pauta, conforme divulgados
15 quando da convocação, foram os seguintes: 1) Aprovação das atas das reuniões de 25/02 e
16 06/3; 2) Pedido de prorrogação de prazo pela CMV da FND; 3) Apreciação de pedidos de
17 inscrição a concurso público para docentes, Edital 450/2014 (relator Prof. Carlos Magno):
18 Prática Jurídica Trabalhista, 20 horas, mestrado; 4) Apreciação de pedidos de inscrição a
19 concurso público para docentes, Edital 450/2014 (relator Prof. Enzo Baiocchi): Direito e
20 Processo do Trabalho, 40 h DE, doutorado; 5) Homologação de pedidos ao edital apoio a
21 eventos 2015.1–PR3. 6) Nova regulamentação das Atividades Complementares (Prof. Carlos
22 Bolonha); 7) Relatórios de estágio probatório docente (relator Prof. Alexandre Assumpção):
23 Proc. nº 23079.059106/2014-15 (Prof. Fábio Shecaira), Proc. nº 23079.000148/2015-21
24 (Profa. Larissa de Oliveira), Proc. nº 23079.006981/2015-85 (Prof. Carlos Magno Melo); 8)
25 Apresentação da proposta de regulamentação para utilização dos espaços da FND (relatora:
26 técnica Alessandra Monteiro); 9) Revalidação de diploma de graduação (relatoria SCRIID)..
27 Proc. nº 23079.063570/2013-81, Proc. nº 23079.051425/2014-82. O Sr. Diretor inicia a
28 reunião com os seguintes informes: a publicação da Portaria com a nova composição da
29 COAA e a inclusão da participação do Assistente Social da FND Luis Antônio Guedes
30 Figueiredo. Informa a publicação do Edital da III JIC-JUR que ocorrerá no dia 13 de maio e
31 que as inscrições de trabalhos serão de 23 de março a 24 de abril. Informa também sobre a
32 aula inaugural do semestre letivo 2015.1, que se realizará no dia 30 de março, às 10h30, no
33 Salão Nobre, com o Prof. Nilo Batista que versará acerca do tema “Politica criminal e
34 abolicionismos”. O Sr. Diretor apresenta á Congregação pedido para que, no dia da aula
35 inaugural, seja descerrada, no hall do terceiro andar, uma placa em homenagem ao professor
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1 Nilo Batista; em votação o pedido foi aprovado por unanimidade. Informa, ainda, sobre a
2 eleição para Reitoria que se realizará nos dias 14, 15 e 16 de abril, no Salão dos Passos
3 Perdidos, das 09h00 às 20h00. Em havendo segundo turno, ocorrerá nos dias 04, 05 e 06 de
4 maio. Termina informando sobre a publicação do Edital PROEXT e mais informações serão
5 divulgadas por e-mail para os professores e técnicos. Encerrados os informes, o Sr. Diretor
6 então solicita a inclusão, no ponto nove, dos seguintes processos de revalidação de diploma:
7 23079.022097/2014-15 e 23079.065912/2013-34. Solicita também a inclusão, como ponto
8 dez, de duas solicitações de afastamento dos servidores Maria de Fátima Bardano e Marcos
9 Vinícius Torres. As inclusões foram aceitas pelos membros da Congregação. A servidora
10 Alessandra Monteiro solicita a retirada do ponto oito de pauta, pois ainda está aguardando
11 um Parecer da Procuradoria da UFRJ, o que foi aceito. A discente Joana solicita a inclusão
12 de um ponto referente a um caso de assédio ocorrido no prédio da FND e solicita
13 esclarecimento quanto à solicitação feita pelo Centro Acadêmico a respeito da aquisição de
14 carteira para canhotos. A gerente administrativa Alessandra explica que a solicitação foi
15 aceita e está incluída no orçamento participativo de 2015 e quando a verba for liberada será
16 realizada a compra das referidas carteiras. Nesse momento o Sr. Diretor inclui como ponto
17 onze a solicitação do CACO acerca de uma denúncia de assédio ocorrido contra alunas na
18 FND. Em seguida o professor Fabiano solicita a inclusão no ponto dez dos pedidos de
19 afastamento do país dos seguintes professores: Fábio Oliveira, Larissa Oliveira, Daniel
20 Lourenço e Carlos Augusto Silva. Nesse momento o discente Thales pede a palavra e
21 menciona seu processo administrativo de inclusão de notas. O discente expõe, também, que
22 o Centro Acadêmico enviou documentalmente a ele um trecho que teria sido dito pelo
23 professor Luiz Cláudio, relator de seu processo, durante a reunião do Departamento de
24 Direito do Estado realizada em 12/02/2015: “verifica-se que o mencionado aluno não é
25 nenhum gênio como pode ser observado pelo seu coeficiente de rendimento e, portanto, teve
26 sim o seu rendimento acadêmico prejudicado”. Segue dizendo que nas informações
27 prestadas em seu mandado de segurança, pela FND, na pessoa do Sr. Vice-Diretor continha
28 as seguintes palavras: “o impetrante não hesita em distorcer a verdade dos fatos” e o
29 discente continua seu discurso dizendo ser acusado de má-fé e ter seu caráter e postura
30 questionados na FND. E afirma também que diversos professores não lançaram suas notas,
31 solicitadas em seu processo e que o prazo para inscrições em disciplinas se encerrarão sexta32 feira e que adotará providências para garantir sua conclusão de curso mas gostaria de
33 resolver essa questão na Congregação. O Sr. Diretor afirma que, quanto ao processo do
34 lançamento de notas, não poderá ser resolvido nesta Congregação e sim por meio do
35 processo administrativo já instaurado, mas que adotará as medidas para que o aluno não seja
36 prejudicado pela falta de resposta e que irá apurar após a reunião da Congregação os
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1 professores que não responderam à solicitação de lançamento de nota, os responsabilizando
2 caso necessário. Com relação ao outro fato imputado pelo aluno ao docente e coordenador
3 de graduação do turno integral, o Sr. Diretor solicita que seja registrado em Ata tudo que foi
4 dito pelo discente e que abrirá uma sindicância para apurar o exposto pelo aluno nesta
5 reunião. O professor Luiz Cláudio pede a palavra e diz julgar importante a abertura de uma
6 sindicância para apreciação de tudo que foi dito pelo discente e pelo Centro Acadêmico.
7 Afirma que o Centro Acadêmico o acusa de ter um “comportamento anti-ético e
8 inoportuno”. Expõe ter sentido-se ofendido com tais declarações e espera que as pessoas
9 envolvidas sejam responsabilizadas caso não seja provado o que foi exposto. Passando aos
10 pontos da pauta. Ponto um: Aprovação das atas das reuniões de 25/02 e 06/03. Sem qualquer
11 inclusão ou retificação, ambas as Atas foram aprovadas por unanimidade.

Passando ao

12 ponto dois: Pedido de prorrogação de prazo pela CMV (Comissão da Memória e Verdade)
13 da FND. O professor Geraldo Prado, presidente da Comissão solicita a prorrogação do prazo
14 até o dia 31 de julho de 2015, para apresentação do relatório à Egrégia Congregação. Em
15 votação, houve aprovação por unanimidade. Segue-se ao ponto três: Apreciação de pedidos
16 de inscrição a concurso público para docentes, Edital 450/2014 (relator Prof. Carlos
17 Magno): Prática Jurídica Trabalhista, 20 horas, mestrado. Na ausência do relator, o professor
18 Fabiano Gomes realiza a leitura do Parecer. Expõe que para esse concurso houve dezesseis
19 inscrições. As inscrições homologadas foram as seguintes: Bruno Loureiro Bossi de
20 Oliveira, Cláudio Reis da Silva Linhares, Felipe Dutra Asensi, Matheus Viana Ferreira,
21 Patricia Garcia dos Santos, Renato Ferreira dos Santos, Rogério Forti, Sílvia dos Santos
22 Correia, Simone Cortes Belfort. As inscrições indeferidas por não entrega da documentação
23 foram: Daniel Queiroz Pereira, Eliane Vasconcellos Valle, Neviton Vieira Souza, Rogério
24 Borba da Silva, Carolina Araújo de Azevedo, Wagner Mello dos Santos. O candidato Marcos
25 Aurélio Alves Epifani Filho apresentou toda a documentação exceto o Memorial. Após
26 consulta ao Edital do concurso, decidiu-se por também não homologar sua inscrição. Em
27 votação, houve aprovação por maioria. Passa-se ao ponto quatro: Apreciação de pedidos de
28 inscrição a concurso público para docentes, Edital 450/2014 (relator Prof. Enzo Baiocchi):
29 Direito e Processo do Trabalho, 40 h DE, doutorado. O relator expõe que houve seis
30 candidatos inscritos. Com quatro deferimentos de Amauri Cesar Alves, Juliane Caravieri
31 Martins Gamba, Lígia Barros de Freitas e Patrícia Garcia Dos Santos. Duas inscrições, de
32 Francesca Columbu e Virgínia Leite Henrique, não foram homologadas por não
33 apresentarem a documentação exigida. Em votação, houve aprovação por unanimidade.
34 Seguindo ao ponto cinco: Homologação de pedidos ao Edital apoio a eventos 2015.1–PR3.
35 O Sr. Diretor informa que foi comunicado aos professores e ao Centro Acadêmico, por e36 mail, para quem quisesse concorrer enviasse pedido, via protocolo, para ser apresentado à
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1 Congregação e posteriormente enviado à apreciação da Decania. O Sr. Diretor expõe que
2 recebeu apenas um pedido, do professores Fabiana Barletta e Carlos Augusto, para um
3 Seminário de Direito Digital - Regulamentação do Marco Civil na Internet. Em votação, o
4 pedido foi homologado por unanimidade. Passando ao ponto seis: Nova regulamentação das
5 Atividades Complementares (Prof. Carlos Bolonha). A relatoria foi feita pelo professor
6 Fabiano Gomes, que informa que no final de 2014 foi instituída uma Comissão tendo como
7 presidente o professor Carlos Bolonha e composta ainda pelos professores Fabiano Gomes,
8 Ana Paula Barbosa e Fabiana Barletta, para propor uma nova versão da Regulamentação das
9 Atividades Complementares, pois a atual entendeu-se apresentava alguns problemas em
10 relação à isonomia entre os discentes e à racionalidade operacional do lançamento das
11 atividades. Todos os membros da Congregação receberam cópias das novas regras criadas
12 pela Comissão. O professor Carlos Bolonha lembra que após a aprovação das novas regras,
13 elas serão implementadas imediatamente a partir do 4° período. Para uma melhor análise, o
14 professor Enzo Baiocchi solicita vista do processo, que será analisado na próxima
15 Congregação. Passa-se ao ponto sete: Relatórios de estágio probatório docente (relator Prof.
16 Alexandre Assumpção): Proc. nº 23079.059106/2014-15 (Prof. Fábio Shecaira), Proc. nº
17 23079.000148/2015-21 (Profa. Larissa de Oliveira), Proc. nº 23079.006981/2015-85 (Prof.
18 Carlos Magno Melo). Todos os pedidos foram analisados e aprovados pela Comissão
19 Permanente de Avaliação de Estágio Probatório formada pelos professores: Alexandre
20 Assumpção, Ana Lucia Sabadell, Vitor Iório e a discente Larissa Lemgruber. Em votação,
21 houve aprovação por unanimidade. Com a retirada do ponto oito, passa-se ao ponto nove:
22 Revalidação de diploma de graduação (relatoria SCRIID). Proc. nº 23079.063570/2013-81,
23 Proc. nº 23079.051425/2014-82, mais os processos incluídos 23079.022097/2014-15 e
24 23079.065912/2013-34. O Sr. Diretor inicia com o processo 23079.063570/2013-81 de Ana
25 Casarin. O Sr. Diretor informa que a requerente fez seu curso de Direito na Universidade
26 Nacional de Córdoba e que a comissão determinou que a requerente realize provas das
27 disciplinas Direito Civil, Direito Penal e Direito Constitucional. Em votação, o Parecer foi
28 aprovado por unanimidade. Passando ao processo 23079.051425/2014-82, interessada:
29 Teresa Cristina Ferreira da Silva.

O Sr. Diretor informa que a requerente cursou sua

30 graduação em Portugal. Seu pedido foi homologado pelo SCRIID. Em votação, o Parecer foi
31 aprovado por unanimidade. Processo 23079.022097/2014-15, interessada: Torti Maria
32 Virginia. A requerente fez seu curso de Direito na Universidade Nacional de Córdoba. A
33 comissão determinou que a requerente realize provas das disciplinas Direito Civil, Direito
34 Penal e Direito Constitucional. Em votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade.
35 Seguindo ao processo 23079.065912/2013-34, interessado: Sergei Arjantsev. O requerente
36 realizou o curso de Direito na Academia Estatal de Moscou. A comissão determinou que a
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1 requerente realize provas das disciplinas Direito Civil, Direito Penal e Direito
2 Constitucional. Em votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. Passando ao ponto
3 dez. A servidora Maria de Fátima Bardano solicita a prorrogação de sua licença para
4 conclusão de Mestrado até o dia 29 de maio. Em votação, o pedido foi aprovado por
5 unanimidade. Segue expondo o pedido do professor Marcos Vinícius Torres que solicita
6 autorização para participação em um Congresso em Taiwan no período de 18 de maio a 03
7 de junho. Em votação, aprovado por unanimidade o afastamento. O professor Fabiano
8 Gomes expõe os pedidos de afastamento do país dos professores Larissa Oliveira, Fábio
9 Oliveira e Daniel Lourenço, nos dias 21 e 22 de abril para participação em um Congresso
10 em Lisboa. E também sobre o pedido do professor Carlos Augusto que solicita afastamento
11 do país no período de 02 a 06 de maio, para participação em um Congresso na Universidade
12 do Texas. Nesse momento o Sr. Diretor passa a palavra à aluna Joana do Centro Acadêmico
13 para relatar uma denúncia de caso de assédio verbal de um servidor da FND contra alunas da
14 UFRJ no passado dia 20 de março. Passa-se a palavra para uma aluna que presenciou todo o
15 ocorrido na Sala do CACO após as 22h00 do referido dia, ao final de evento feito pelos
16 alunos para recepcionar os calouros, realizado na rua Moncorvo Filho e denominado de
17 “Órfãos do Manel”. Afirmou a aluna que uma outra discente da UFRJ, mas não da FND foi
18 interpelada por um servidor da FND para que retirasse seu material da Sala do CACO pois o
19 prédio seria fechado, pois já seriam mais de 22h00. O referido servidor, ante a uma pergunta
20 da aluna de outro Curso, teria dito que ele não permitiria que ninguém ficasse, mas que se
21 poderia dar um jeito e que ele poderia mostrar a ela o que poderia ser feito. Após algumas
22 manifestações e perguntas dos membros da E. Congregação foi informado aos presentes que
23 esse servidor seria o Sr. Douglas Vilanova, administrador predial da FND na parte da
24 tarde/noite. O Sr. Diretor, então, chamando à atenção da devida cautela que o caso deve ter,
25 a fim de se evitar constrangimentos para o apontado servidor e para as alunas que a ele lhe
26 imputam tal conduta, informa à E. Congregação que o caminho mais seguro e razoável é
27 instaurar Comissão de Sindicância para apurar tais fatos e verificar eventuais
28 responsabilidades. E, nesse momento, o Sr. Presidente agradece aos presentes e encerra a
29 reunião. Eu, Géssica Santos Soares, para constar, lavrei a presente ata que, após aprovada,
30 será por mim assinada e pelo Senhor Diretor da Faculdade Nacional de Direito, Professor
31 Flávio Alves Martins.
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