Ata da Reunião Ordinária da Congregação de 28/10/2015
Aos vinte e oito dias do mês de outubro 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 Magno Melo, Chefe do Departamento de Direito do Estado,
Professor Enzo Baiocchi, Chefe do Departamento de Direito Social e Econômico, Luiz
Eduardo Figueira, Chefe do Depto de Teoria do Direito, Professora Cecília Caballero Lois,
representante dos Associados, Guilherme Martins, representante dos Adjuntos, os
representantes dos Técnicos Administrativos Felipe Guimarães de Melo, Eliane Nascimento
de Almeida 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 27/5, 24/6 e 26/8; 2) Pedidos para seleção de professores substitutos para 2016; 3)
Homologação e setorização de vagas para concursos docentes; 4) Relatório de progressão
docente (relator prof. Alexandre Assumpção): proc. nº 23079.023386/2015-12

(profa.

Cláudia Franco Corrêa); 5) Recursos discentes (relator: prof. Alexandre Assumpção): proc.
nº 23079.061173/2014-08 (exclusão de disciplina); 6) Pedidos de afastamento do país (ad
referendum): proc. nº 23079.042947/2015-74 (profa. Rachel Herdy Francisco) – México (16
a 21/11) e proc. nº 23079.043804/2015-80 (prof. Guilherme Martins) – Argentina (11 a
15/11);

7)

Formação

de

banca

avaliadora

de

progressão

docente:

proc.

nº

23079.030970/2015-16 (profa. Mariana Trotta); 8) Revalidação de diploma: proc.
23079.063058/2013-53 (Liane Teresa Andrade Costa); 9) Nova composição do SCRIID; 10)
Pedidos de banca de estágio probatório e mudança de regime de trabalho para a professora
Mariana Trotta. O Sr. Diretor inicia a reunião com os seguintes informes: a realização da
JICTAC, de 09 a 13 de novembro, na Praia Vermelha, e que, conforme deliberação da
Egrégia Congregação, as aulas estarão mantidas, porém sem a realização de avaliações ou
cobrança de presença. Lembrete sobre o aniversário de 110 anos da Biblioteca Carvalho de
Mendonça, ressaltando sua importância como a primeira biblioteca jurídica pública do
Estado do Rio de Janeiro, propondo uma moção de comemoração. Informa também que
encaminhará aos membros da Congregação o texto de uma moção de repúdio à PEC 395,
que versa acerca da cobrança de taxas em alguns segmentos do ensino superior público.
Dando continuidade, informa a realização de uma grande festa por uma associação de exalunos, no dia 12 de novembro, às 18 horas, no Salão Nobre, data que coincide com a
inauguração do painel de Oscar Araripe, doado à Faculdade. Finalizando os informes, cita
que, no dia 09 ou 10 de dezembro, será realizado o descerramento da placa em homenagem
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ao professor Nilo Batista. O Professor Luiz Eduardo solicita a inclusão dos pedidos de banca
para os processos de avaliação de estágio probatório do professor Fábio Schecaira e de
avaliação de estágio probatório e mudança de regime de trabalho da professora Mariana
Trotta. Os pedidos de inclusão foram aceitos pela Congregação como último ponto de pauta.
Passando aos pontos da pauta, ponto um: aprovação das atas das reuniões de 27/5, 24/6 e
26/8. O Sr. Diretor aponta duas retificações solicitadas pelo professor Enzo Baiocchi. Na Ata
do dia 27/5, foi solicitada a alteração na primeira linha da data da reunião, que erroneamente
constava como fevereiro, e, na Ata do dia 24/6, a inclusão de seu próprio nome na relação
dos presentes, validada pela lista de presença. Passando ao ponto dois: pedidos para seleção
de professores substitutos para 2016. O professor Carlos Magno informa a necessidade de
renovação do contrato de 22 professores substitutos de seu Departamento. O Sr. Diretor
sugere ao Chefes de Departamento que se reúnam para discutir eventuais modificações nos
programas de disciplinas para adequação ao Projeto Pedagógico. Encaminha pedido de
renovação do contrato de professores substitutos dos quatro departamentos. Em votação,
todos os pedidos são aprovados por unanimidade. Seguindo ao ponto três: Homologação e
setorização de vagas para concursos docentes. O Sr. Diretor realiza a leitura da priorização
das vagas docentes de cada Departamento e, após deliberações, encaminha para votação,
onde há aprovação por unanimidade. A referida lista será encaminhada à PR4 e trata da
republicação de concursos cujas vagas não foram providas. Segue-se ao ponto quatro:
Relatório de progressão docente (relator: prof. Alexandre Assumpção): proc. nº
23079.023386/2015-12 (profa. Cláudia Franco Corrêa). Na ausência do relator, o Sr. Diretor
solicita que o professor Luiz Cláudio realize a leitura do Parecer, que foi favorável à
progressão horizontal de professora adjunta I para adjunta II. Em votação, o Parecer foi
aprovado por unanimidade. Seguindo ao ponto cinco: Recurso discente (relator: prof.
Alexandre Assumpção): proc. nº 23079.061173/2014-08, exclusão de disciplina. O Sr.
Diretor solicita que a professora Cristiane Brandão realize a leitura do Parecer do professor
Alexandre Assumpção, pelo improvimento do recurso da discente. Em votação, o Parecer foi
aprovado por maioria. Passando ao ponto seis: pedidos de afastamento do país (ad
referendum): proc. nº 23079.042947/2015-74, da profa. Rachel Herdy Francisco – México
(16 a 21/11); e proc. nº 23079.043804/2015-80, do prof. Guilherme Martins – Argentina (11
a 15/11). O professor Guilherme Martins informa a desistência da solicitação de afastamento
do país por motivos pessoais. Na sequência, o afastamento solicitado pela professora Rachel
Herdy Francisco, no período de 16 a 21 de novembro, para a participação em um Congresso
no México, é aprovado por unanimidade. Ponto sete: Formação de banca avaliadora de
progressão docente para a profa. Mariana Trotta (proc. nº 23079.030970/2015-16). Indicação
da banca: profs. Alexandre Assumpção, Ana Lúcia Sabadell e Marco Aurélio Santana
(Diretor IFCS). Proposta de banca aprovada por unanimidade. Ponto 8: Revalidação de
diploma (proc. nº 23079.063058/2013-53), da requerente, Liane Teresa Andrade Costa, que
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completou sua graduação na Universidade de Coimbra. Após a apresentação de todas as
exigências feitas pela comissão avaliadora, o Parecer do SCRIID é pela revalidação. Em
votação, o Parecer é aprovado por unanimidade. Segue-se ao ponto nove: Nova composição
do SCRIID. O Sr. Diretor solicita a autorização da inclusão da professora Hanna, do
Departamento de Teoria do Direito, ao SCRIID. A proposta foi aprovada por unanimidade.
Passando ao ponto dez: Processo de formação de banca para avaliação de estágio probatório
da professora Mariana Trotta. A banca avaliadora possui formação fixa com os professores
Ana Lúcia Sabadell, Alexandre Assumpção e Vitor Iório, e também pela discente Larissa
Lemgruber. Em votação, a banca é confirmada por unanimidade. Seguindo para a solicitação
também da professora Mariana Trotta, de conversão do seu regime de trabalho de 40 horas
para 40 horas DE, aprovado por unanimidade pelo Departamento, informa que a professora
apresentou junto ao seu pedido, um plano de trabalho para os próximos cinco anos, projetos
de pesquisa e de extensão. O professor Luiz Eduardo informa que a professora solicitante é
muito atuante em seu ´Departamento, com forte atividade de extensão, além de publicações
e participações em congressos. O professor Luiz Claudio lembra que, por exigência de
Resolução específica da UFRJ, é necessário primeiro homologar o estágio probatório para,
somente depois, solicitar mudança de regime. Após deliberações, o encaminhamento é
votado por unanimidade. O Sr. Diretor solicita que o professor Guilherme Martins realize a
leitura dos textos das seguintes moções: Moção de aplausos à Biblioteca Carvalho de
Mendonça, que está completando 110 anos; e da moção de repúdio à PEC 395 B; após a
leitura do conteúdo desta moção, o professor Carlos Magno solicita a inclusão do termo “de
direito” na frase “estado democrático de direito e social”. Ambas foram aprovadas por
unanimidade. O professor Luiz Eduardo indaga ao professor sobre data e horário da
audiência pública para a discussão do novo regimento da FND. Com a palavra, o professor
Enzo Baiocchi informa que duas sessões serão realizadas no dia 18 de novembro, às 11h00 e
às 17h00, no salão nobre da FND. 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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