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5Aos

vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se, na

6Sala

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

7a

Ata da Reunião Ordinária da Congregação de 24/02/2016

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

8membros:
9Magno,

Prof. Carlos Bolonha, Vice-Diretor, Prof. Alexandre Assumpção, Prof. Carlos

Prof. Cecília Caballero, Prof. Cristiane Brandão, Prof. Ana Paula Barbosa,

10representantes

dos Técnicos Administrativos Alessandra Monteiro e Eliane Gomes, além da

11representação

discente. O único ponto da pauta, conforme divulgado quando da convocação,

12foi

o seguinte: 1) APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES DE 15 e 27/01; 2)

13INDICAÇÃO

DE NOVOS MEMBROS DE COMISSÕES; 3) DISCUSSÃO e

14DELIBERAÇÃO
15VIGILANTES.
16CONCURSO
17GRUPO
18Proc.
19nº

ACERCA DA SEGURANÇA NA FND E O CORTE DE POSTOS DE

4) RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA HOMOLOGAÇÃO DE

DOCENTE (relator Prof. Luiz Cláudio Gomes). 5) HOMOLOGAÇÃO DE

DE PESQUISA (relator Prof. Carlos Bolonha) 6) AFASTAMENTO DO PAÍS -

nº 23079.001691/2016-26 (Prof Fábio Shecaira, ad referendum. 13 a 20/3, Oslo); Proc.

23079.005969/2016-34 (Prof. Ana Paula Barbosa. 20 a 30/5, Washington); Proc. nº

2023079.006235/2016-72

(Profa. Hanna H. Sonkajarvi. 30/3 a 03/4. Providence); e Proc. nº

2123079.006499/2016-92

(Prof. Carlos Alberto Bolonha. 01 06/6. Nova Orleans). 7)

22REGIMENTO
23maio/2016.
24nova
25do

DA FND: Designação de nova Comissão Paritária e Procedimentos até

Dando início à reunião, o Sr. Diretor passa aos informes, parabeniza a eleição da

diretoria do Centro Acadêmico (CACO); informa sobre a posse de uma nova docente

Departamento de Direito Social e Econômico, Profa. Juliane Caravieri Martins Gamba;

26lembra

aos membros que a próxima reunião da E. Congregação será no dia 30 de março e

27que,

no mês de julho terá recesso previamente informado em calendário aprovado; informa

28que

o fim do semestre será no dia 4 de março e que o semestre letivo de 2016.1 terá início

29no

dia 4 de abril. O Prof. Alexandre faz um pedido aos Chefes de Departamento que nas

30reuniões departamentais sejam
31para

progressão e estágio probatório, para que não haja problemas nos processos. O Sr.

32Diretor
33do

informa ao Prof. Alexandre que o Prof. Santoro, da CPPD, estará presente à reunião

corpo docente para esclarecimentos sobre estes procedimentos. O Sr Diretor solicita

34inclusão
35para
36a

informados aos docentes, principalmente aos novos, as regras

de pauta, no ponto oito, de dois processos de revalidação de diploma de graduação,

que seja homologada a decisão do SCRID. Um outro pedido feito pelo Sr Diretor é que

E. Congregação autorize (ad referendum) a homologação de bolsas do PIBIAC, devido à
1

1proximidade

do prazo. Terceiro pedido são duas propostas de moção: uma que pede a

2revisão

da decisão do STF sobre o afastamento da presunção de inocência até que haja

3trânsito

em julgado; outra, de repúdio às declarações homofóbicas do ex-secretário de

4Direitos

Humanos do Estado do RJ. Todos os pedidos são autorizados por unanimidade,

5tendo

a última proposta de moção recebido propostas de mudança em seu texto pela Profa.

6Cristiane
7janeiro
8atas

Brandão. Passando ao primeiro ponto de pauta: aprovação das atas dos dias 15 de

e 27 de janeiro. O CACO se abstém da votação, devido a ser uma gestão nova. As

são aprovadas pelos demais membros. Segundo ponto: indicação de novos membros de

9comissões.

A Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório será formada pelos

10docentes Alexandre
11Victor

Mário Iório, e a discente Camila Turano Figueiredo. A Comissão Permanente de

12Biblioteca
13Cristina
14Ramos
15e

Ferreira da Assumpção Alves (presidente), Ana Lúcia Sabadell da Silva,

será formada pelos docentes Cíntia Muniz de Souza Konder (presidente), Márcia

Xavier de Souza, Marcelo de Araújo e Enzo Baiocchi, pelos técnicos Fátima

Madruga e Ilka Victoria Luterbark de Abreu, e pelos discentes Mônica Araújo Brito

Luan Yannick Farias. Proposta aprovada por unanimidade. Terceiro ponto, discussão e

16deliberação
17qual

sobre o corte dos postos de vigilância na FND. O Prof. Carlos Magno pergunta

a razão da demora na reposição nos postos. A resposta do Sr. Diretor é que trata-se de

18questão

formal da parte da reitoria, questões processuais e contratuais. O CACO ratifica que

19existem

dois elementos importantes acerca deste problema, a questão trabalhista, das

20condições

de trabalho destes funcionários, pensar em alternativas para a resolução do

21problema,

propondo que o centro acadêmico ocupe o espaço do CONSUNI para ajudar a

22pressionar

a reitoria. Sobre o fechamento da FND, o Sr Diretor propõe que, caso não seja

23normalizada
24que

a situação, a faculdade seja fechada antes do início do próximo semestre, visto

este semestre letivo está praticamente no fim. Em relação à limpeza, a empresa ligada à

25FND

não tem apresentado problemas relacionados a pagamento, mas que existe uma

26necessidade
27período

de mais postos na área; A técnica Alessandra ressalta preocupação referente ao

de férias da Faculdade, quanto a possível retirada do segurança que foi remanejado

28para

suprir os cortes, ao que é respondida que existe garantia da manutenção deste posto

29pelo

Pró-Reitor Ivan. A proposta de encaminhamento é manter a Faculdade aberta, mas

30encaminhar
31foi

ao CONSUNI a solicitação de mais agilidade na solução do problema. O ponto

aprovado por unanimidade. Ponto quatro, recurso administrativo do processo

3223079.054396/2015-91,
33formação
34Prof.
35Em

que visa à revisão do resultado do concurso, o que acarretaria na

de uma nova banca e um novo certame. O Prof. Bolonha lê o parecer dado pelo

Luiz Cláudio, devida e extensamente fundamentado, que nega o pedido da requerente.

regime de votação, a E. Congregação aprova o parecer do Prof. Luiz Cláudio com ampla

36maioria,

e 4 abstenções, mantendo o resultado do concurso. Ponto cinco, pedido de

37homologação

de grupo de pesquisa do Prof. Antônio Santoro. O Prof. Bolonha lê seu
2

1parecer
2Paula

sobre o tema, devidamente fundamentado, que é favorável ao pedido. A Prof. Ana

pergunta se existe realmente a necessidade de aprovação de grupos de pesquisa pela

3Congregação,
4sejam
5aos

aprovados pela E. Congregação, devido a exigência da PR-2 em conceder certificação

grupos, para que os mesmos possam ser parte do diretório do CPNQ. Em seguida, é

6aprovado
7Profs.
8já

ao que é respondida pelo Prof. Bolonha que, por sua sugestão, os grupos

em votação pela E. Congregação. Ponto seis, pedidos de afastamento do país dos

Fabio Perin Shecaira, Ana Paula Barbosa, Hanna Sonkajärvi e Carlos Bolonha, todos

aprovados pelas chefias de departamentos. Em votação unânime, a E. Congregação

9aprova

a homologação de todos os pedidos. Ponto sete, Novo Regimento da FND. Três

10indicações

para comissões paritárias. A técnica Alessandra faz um esclarecimento sobre sua

11abstenção

devido ao não comparecimento de uma servidora técnica às reuniões, o que

12atrapalhou

muito o processo de elaboração do regimento. Técnicos: Dante Buentes Jorge,

13Elisabete

Alves Cardoso e Raoni Victor Ribeiro de Araújo. Discentes: Gabriel Ferreira

14Rodrigues,
15Cecília

Caballero Lois, Carlos Magno Siqueira de Melo. O Sr Diretor propõe que o Prof.

16Eduardo
17Ponto
18a

Jordana Almeida, Robson de Araújo. Docentes: Eduardo Ribeiro Moreira,

Moreira seja o presidente da comissão. Proposta aprovada em votação unânime.

oito, revalidação de graduação. Nos dois processos, os requerentes foram submetidos

provas, e, após avaliação positiva, tiveram parecer favorável pelo SCRID. Ambos

19aprovados
20Prof.

por unanimidade. Ponto nove, a Prof. Cecilia traz à Congregação a questão de um

da FND que proferiu ofensas às mulheres através de seu perfil público no Facebook e

21ressalta

que o caso do Prof. é recorrente. A Profa. lê o texto referido, ressaltando a

22reincidência
23demitido

do professor em casos de ofensas às mulheres e lembra que o mesmo foi

de outra Universidade pelo mesmo assunto, e encaminha a questão ao

24Departamento
25reincidência
26Chefia
27Prof.

ao qual o Prof. está vinculado. O Sr. Diretor informa que está ciente da

e abrirá uma sindicância para apuração do caso e encaminhará a questão à

do Departamento. A representação discente, com a palavra, pontua que o contrato do

está no fim, há o receio de que ele termine seu trabalho na Faculdade e não sofra

28nenhum

tipo de punição, ou ainda, que o mesmo não se retrate pelos mesmos canais onde

29proferiu

as ofensas. O Sr. Diretor informa que, independentemente da reunião do

30Departamento,

será aberta sindicância para apurar o caso. A Profa. Cecília sugere que

31mulheres façam

parte da comissão de sindicância, ao que o Sr. Diretor atende, sugerindo que

32a

comissão seja formada por três mulheres. Nesse momento, o Sr. Presidente agradece aos

33presentes
34que,

e encerra a reunião. Eu, Rodrigo Karl Fernandes, para constar, lavrei a presente ata

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

35Direito,

Professor Flávio Alves Martins.
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