Ata da Reunião Ordinária da Congregação de 25/11/2015
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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, Prof. Flávio Alves Martins, e com a presença dos seguintes
membros: Prof. Carlos Bolonha, Vice-Diretor, Prof. Enzo Baiocchi, Chefe do Departamento
de Direito Social e Econômico, Prof. Luís Eduardo Figueira, Chefe do Departamento de
Teoria do Direito, Prof. Guilherme Martins, Chefe do Departamento de Direito Civil, Profa.
Cíntia Konder, representante dos Assistentes, representantes dos Técnicos Administrativos
Alessandra Monteiro, Felipe Guimarães de Melo e Fábio Feliciano, além da representação
discente. Os pontos da pauta, conforme divulgados quando da convocação, foram os
seguintes: 1) Aprovação da Ata da reunião de 30/09/2015; 2) Apresentação dos Projetos do
Fórum de Ciência e Cultura, que estão sendo desenvolvidos no período 2015/2019 – Prof.
Carlos Vainer); 3) Renovação Projeto 40 horas ao CONSUNI (proc. nº 23079.050460/201565 – relatora: Profa. Cecília lois); 4) Relatório de estágio probatório: proc. nº
23079.018477/2015-28 (prof. Rodrigo Carelli) Proc. nº 23079.022776/2015-67 (Prof.
Antonio santoro); 5) Relatório de progressão docente (relator: prof. Alexandre Assumpção):
Proc. nº 23079.029324/2015-14 (Luigi Bonizzato - múltipla) Proc. nº 23079.033369/201585 (Mauro Osório - múltipla); 6) Pedidos de afastamento do país: Proc. nº
23079.042947/2015-74 (Profa. Sayonara Grillo) – Espanha 24 a 31/01/16 (ad referendum)
Proc. nº 23079.051775/2015-20 (Profa. Cintia Muniz Konder) – (ad referendum);

7)

Colaborador voluntário na FND (resolução CEG). Inicialmente o Sr. Presidente solicita a
inclusão dos seguintes temas à pauta: homologação do concurso para Prática Jurídica
Trabalhista 20h, Edital 450/2014; inclusão do relatório de progressão docente do Prof.
Geraldo Prado; inclusão de formação de Banca para promoção da Profa. Margarida
Lacombe; inclusão do pedido de afastamento do país da Profa. Ana Paula Barbosa;
aprovação de pedido de constituição de Revista Jurídica setorizada; e acordo de cooperação
para estágio externo. Os pedidos são aprovados em votação unânime. Passando aos
informes, o Sr. Presidente informa o percentual de 80,51% de aprovados da FND no último
Exame de Ordem. Parabeniza a prof. Rachel Herdy e sua orientanda, Julia Massadas, pelo 1º
lugar na apresentação de seu trabalho na JICTAC do CCJE. Convida todos os presentes para
o Seminário de 110 anos da Biblioteca Carvalho de Mendonça, no dia 2 de dezembro, e que,
no dia 9 de dezembro, antes da próxima reunião, haverá o descerramento de placa em
homenagem ao Prof. Nilo Batista. Solicita aos Colegiados que apresentem até o dia 15 de
dezembro a agenda de reuniões ordinárias para 2016. Por último, comunica que, na última
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quinta-feira, 19 de novembro, recebeu o memorando 1291/2015 da PR6, pelo qual serão
suprimidos 50% dos postos de segurança da Faculdade, fato que foi imediatamente
respondido via memorando ao Magnífico Reitor, Prof. Roberto Leher, para que se reverta o
quadro. O Prof. Enzo Baiocchi, na condição de relator da Comissão Paritária, informa que
foram realizadas, na última quarta-feira, duas sessões públicas para apresentação do Projeto
do novo regimento interno da FND, onde muitos componentes do corpo social da Faculdade
solicitaram que as propostas fossem discutidas e analisadas novamente. Assim, o prof. Enzo
avalia, junto à Congregação, a possibilidade de adiamento da votação do novo Regimento, a
tempo, de que possa, na condição de relator, ter tempo hábil para lidar com o certame. O Sr.
Presidente sugere que o tema seja acrescentado como ponto 10. Todos aprovam a inclusão.
Passando à pauta, como ponto um, a aprovação da Ata da Congregação de 30 de setembro,
que não sofre modificação e é aprovada. Passa-se, então à apresentação dos Projetos do
Fórum de Ciência e Cultura, que é exposto pelo Prof. Carlos Vainer, com auxílio de projeção
de slides. Prof. Vainer inicia falando da importância da aproximação do Fórum de Ciência e
Cultura à FND. Descreve brevemente a estrutura do FCC, seu estatuto, objetivos e desafios
junto a UFRJ. Por fim, convida não só a Faculdade como toda a comunidade da UFRJ para
ocuparem e participarem ativamente das atividades do Fórum. Passando ao ponto três,
homologação do concurso para Prática Jurídica Trabalhista 20h, Edital 450, no qual não
houve candidato aprovado. Em votação unânime, o resultado do concurso é homologado.
Passando ao ponto quatro, que trata da renovação do Projeto de 40 horas a ser encaminhado
ao CONSUNI. Por orientação da CPPD, faz-se necessário renovar esse Projeto. Foi
encaminhado ao Prof. Eduardo Maneira, que não pode estar presente devido a viagem, mas
entregou Parecer favorável. O Prof. Enzo Baiocchi manifesta publicamente o desagrado
acerca da política pública de priorização dos regimes de 40h DE e 20h sem DE, que impacta
uma série de procedimentos acadêmicos e de administração interna. O Sr. Presidente passa à
votação do Projeto de renovação, que é aprovado por unanimidade e será encaminhado ao
CCJE. Passando ao ponto quatro, que trata dos relatórios de estágio probatório dos
professores

Rodrigo

Carelli

(23079.018477/2015-28)

e

Antonio

Santoro

(23079.022776/2015-67), ambos foram aprovados, mediante Parecer favorável da
Comissão. Passando ao ponto cinco, que trata da progressão docente: progressão múltipla do
Prof. Luigi Bonizzato, para Adjunto, nível 4; progressão múltipla com promoção a
Associado I, do Prof. Mauro Osório; promoção do Prof. Geraldo Prado, para Associado I.
Todos são aprovados. Processo da Prof. Margarida Lacombe, que precisará passar por nova
avaliação em função da Nova Resolução para avaliação de progressão e promoção docentes,
segundo a CPPD. Sugere-se indicar uma banca com a Prof. Ana Lúcia Sabadell, Prof.
Wilson J. Mendonça e o Prof. Antonio Ledo. A indicação foi aprovada por unanimidade.
Passando ao ponto seis, que trata dos pedidos de afastamento do país da Profa. Sayonara
Grillo, aprovado ad referendum, da Profa. Cintia Muniz Konder (aprovado ad referendum) e
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da Profa Ana Paula Barbosa. Todos são aprovados. Seguindo ao ponto sete, o Sr. Presidente
solicita que todos os membros da Congregação leiam a Resolução 08/2008 do CONSUNI,
anexa à pauta, para que pensem, para o futuro, acerca da possibilidade do recebimento de
professores voluntários na FND. O assunto é anunciado apenas para apreciação dos
membros da Congregação, ficando como indicação para ser deliberado posteriormente.
Passando ao ponto oito, que trata da criação de Revista Jurídica setorizada da FND. Com a
palavra, o Prof. Carlos Bolonha propõe o projeto de uma Revista acadêmica da Faculdade,
que será uma publicação semestral de Direito Público. Após a leitura de um memorando
pelo Prof. Carlos Bolonha, o Sr. Presidente ressalta a importância do veículo. Prof. Carlos
Bolonha ressalta que a publicação será, de início, eletrônica, em resposta a questionamento
do Prof. Enzo Baiocchi, e que os organizadores serão ele mesmo, o Prof. Fábio Oliveira e o
Prof. Luigi Bonizato. Em votação, a proposta é aprovada por unanimidade. O ponto nove é
retirado de pauta, devido a ausência do Prof. Francisco Ortigão. Passando ao ponto onze,
que trata do cronograma para apreciação e votação da proposta de novo Regimento da FND,
o Prof. Enzo Baiocchi, na condição de relator da comissão paritária, faz encaminhamento
acerca da necessidade de adiamento da reunião extraordinária do dia 7 de dezembro, de
modo a possibilitar que os membros do corpo social possam trabalhar melhor na análise
desse Projeto e discussão interna. Após longo debate, realiza-se votação para que um novo
cronograma seja aprovado. Com seis votos favoráveis e abstenção do relator, Prof. Enzo
Baiocchi, fica aprovada a proposta dos técnicos e dos discentes para que que as emendas ao
Projeto sejam enviadas à Comissão até o dia 15 de janeiro e que o início das discussões e
votação pela E. Congregação ocorra a partir do final de janeiro e durante o mês de fevereiro.
Nesse momento, o Sr. Presidente agradece aos presentes e encerra a reunião. Eu, Rodrigo
Karl Fernandes, 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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