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Ata da Reunião Extraordinária da Congregação de 15/01/2016
quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se na Sala

Congregação, Professor Hermes Lima, reunião da Egrégia Congregação da FND,

7sob

a presidência do Senhor Diretor Flávio Alves Martins e com a presença dos

8seguintes
9do

membros: Prof. Carlos Bolonha, Vice-Diretor, Prof. Guilherme Martins, Chefe

Departamento de Direito Civil, Prof. Luiz Cláudio Gomes, representante dos Adjuntos,

10Prof.

Maria C. X. Souza, pela Chefia do Departamento de Direito do Estado, Prof. Rodrigo

11Carelli,

pela Chefia do Departamento de Direito Social e Econômico, os representantes dos

12Técnicos

Administrativos Alessandra Monteiro, Felipe Guimarães de Melo e Fábio

13Feliciano,

além da representação discente. O único ponto da pauta, conforme divulgado

14quando
15(pela

da convocação, foi o seguinte: 1) Corte de postos de vigilantes terceirizados

Reitoria) na FND e deliberação acerca do fechamento do prédio até

16regularização
17as

ocorrências das últimas semanas, iniciando pelo mês de novembro, quando foi

18recebido
19FND

um memorando da PR6 informando a redução dos postos de vigilantes da

pela metade. A Direção levou a questão ao CONSUNI e ao Conselho de

20Coordenação
21a

do serviço. Dando início à reunião extraordinária, o Sr. Diretor relata

do CCJE, onde esteve presente o Pró-Reitor da PR6, que informou que

questão seria revista, conforme decisão do Reitor. Entretanto, na última quarta-

22feira,

a empresa de segurança informou que os postos de segurança seriam cortados.

23Imediatamente
24Reitora

em exercício, que se comprometeu a apreciar e solucionar o caso. A mesma

25informou
26viriam

a FND entrou em contato com a Decania do CCJE, que contatou a

que os postos seriam devolvidos à FND. Os Pró-Reitores da PR3 e da PR6

a esta reunião hoje, no entanto, não compareceram. O Sr. Diretor então

27convida

os membros da E. Congregação a debaterem o tema e, possivelmente,

28redigir-se

um documento direcionado à Reitoria. O aluno Leonardo Guimarães esteve

29presente,

enquanto representante discente, no CONSUNI, acompanhou o caso e

30relatou

as preocupações dos alunos acerca do pleito. Chama atenção para a falta de

31transparência
32financeira

da UFRJ e expõe a visão do Centro Acadêmico acerca do tema. A

33representação
34entrado

na forma como a Reitoria realiza os cortes, contextualiza a situação
discente também chama a atenção para o fato de que pessoas têm

na Faculdade livremente para pedir dinheiro, relata o furto de uma bolsa na
1

1nossa

Biblioteca, entre outras coisas. A técnica Alessandra Monteiro informa que o

2corte

não foi apenas na segurança, mas também em outras áreas da FND como, por

3exemplo,
4dos

na limpeza, na portaria etc. Ressalta a frustração do não comparecimento

membros da Reitoria a esta reunião da E. Congregação. Questiona o porquê dos

5cortes
6fim,

não terem sido realizados em Unidades onde há funcionários em excesso. Por

ressalta a preocupação com a segurança de pessoas e de patrimônio dentro da

7FND.

O Sr. Diretor registra os esforços do Decano do CCJE, Prof. Vitor Iório, que

8não

pôde comparecer. Informa que recebeu mensagem do PR3, Roberto Gambine,

9que

formaliza o compromisso em manter os postos de segurança na Faculdade. O

10Prof.

Luiz Claudio ressalta a precarização dos trabalhadores após a redução do

11efetivo
12que

e critica a postura da Reitoria quanto à questão. A técnica Alessandra informa

na próxima semana será período de inscrições para seleção de professores

13substitutos,
14processo,
15Luiz

o que trará muitas pessoas à FND, e que não terá apoio da segurança no

o que é prejudicial ao trabalho e à Faculdade. Informa, em resposta ao Prof.

Claudio, que o efetivo de limpeza da FND era de 9 (nove) pessoas por turno e,

16atualmente,
17postos

apenas 5 (cinco). Foram perdidos 2 (dois) postos de portaria, 2 (dois)

de recepção, 2 (dois) postos de ascensoristas, 1 (um) posto de auxiliar de

18almoxarifado

e 1 (um) posto de copeira. Encaminha-se para votação a manutenção do

19funcionamento
20postos

de segurança, a redação de uma carta à comunidade acadêmica, solicitando a

21reposição
22solução.

desses postos através do remanejamento de servidores ou alguma outra

Sugere-se não apenas a reposição dos postos, mas a reposição dos mesmos

23funcionários
24confiança.
25haver

da FND, tendo em vista o compromisso da Reitoria em repor os

que já trabalhavam na

Faculdade, devido ao seu conhecimento e

Sugeriu-se um prazo até a próxima sexta-feira (dia 22) e, no caso de não

a reposição, a FND estaria fechada a partir de 25 de janeiro. Em resumo, as

26propostas
27setores

de votação são: manutenção das aulas até sexta-feira; funcionamento dos

administrativos de 9h00 às 19h00 até que sejam repostos todos os postos de

28vigilantes

cortados; redação uma carta à Reitoria da UFRJ e à comunidade

29acadêmica,

relatando a preocupação do corpo social da FND em relação aos cortes

30(indicações

para redação da carta em conjunto, docentes: Luiz Claudio; técnicos:

31Alessandra;

CACO: Maria Isabel); próxima reunião da E. Congregação dia 22 de

32janeiro,

sexta-feira. Em votação, todas as propostas foram aprovadas por

33unanimidade.
34reunião.

Nesse momento, o Sr. Presidente agradece aos presentes e encerra a

Eu, Rodrigo Karl Fernandes, para constar, lavrei a presente ata que, após
2

1aprovada,
2Direito,

será por mim assinada e pelo Senhor Diretor da Faculdade Nacional de

Professor Flávio Alves Martins.

3

