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Ata da Reunião Ordinária da Congregação de 25/05/2016
vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se, na Sala da

6Congregação

Professor Hermes Lima, reunião da Egrégia Congregação da Faculdade

7Nacional

de Direito, sob a presidência do Senhor Diretor Flávio Alves Martins e com a

8presença

dos seguintes membros: Prof. Carlos Bolonha, Vice-Diretor, Profa. Cecília Lois,

9representante
10Estado,

Prof. Guilherme Martins, Chefe do Departamento de Direito Civil, Prof. Eduardo

11Maneira,
12Chefe

dos Associados, Prof. Carlos Magno, Chefe do Departamento de Direito do

Chefe do Departamento de Direito Social e Econômico, Prof. Fabio Shecaira,

do Departamento de Teoria do Direito, Profa. Cristiane Brandão, representante dos

13Adjuntos,

Prof. Francisco Ortigão, representante dos Assistentes, os representantes dos

14Técnicos

Administrativos Alessandra Monteiro e Fábio Feliciano, o representante dos ex-

15alunos,

Paulo Horn, além da representação discente. Os pontos da pauta, conforme

16divulgados
1727/04;

quando da convocação, foram os seguintes: 1) Aprovação da Ata da reunião de

2) Nova composição do Conselho de Monografias; 3) Proposta de nova

18regulamentação
19(Prof.

das Atividades Complementares; 4) Extensão e sua creditação na FND

José Roberto Xavier); 5) Pedido de renovação de professor visitante (proc. nº

2023079.042752/2012-10
21referendum)
22maio);
238)

– Prof. Raffaele Di Giorgi); 6) Pedido de afastamento (ad

proc. nº 23079.026805/2016-41 (Prof. Geraldo Prado – Portugal de 18 a 25 de

7) Revalidação de diploma: recurso à Congregação, proc. nº 23079.042812/2015-17;

Projeto de Pesquisa “Centro de Estudos Alemães e Europeus no Brasil” (Prof. Carlos

24Bolonha
25proc.

e Profa. Ana Paula); 9) Recursos discentes (relator: Prof. Alexandre Assumpção):

nº 23079.017334/2016-80 (quebra de pré-requisito), proc. nº 23079.013204/2016-78

26(quebra

de pré-requisito). Dando início à reunião, o Sr. Presidente informa a nota de

27avaliação

do INEP referente ao nosso Curso de Direito, que foi 5 (cinco), ou seja, nota

28máxima.

O segundo informe trata da publicação da Resolução que alterou a planilha de

29contagem

de pontos para promoção docente: Resolução CCJE 01/2016, publicada no

30BUFRJ

de 21/4/2016. Também informa que o CONSUNI, reunido no dia 28 de abril,

31renovou

a concessão do regime de trabalho de 40h sem DE para a FND, por mais 4 anos.

32Por

último, informa que os 100 anos do CACO serão comemorados na próxima semana.

33Convida
34Nobre.

para a abertura das comemorações na próxima segunda a partir das 18h no Salão

O Prof. Bolonha informa a realização da JIC-JUR, dia 08/06, que terá um workshop

35de

metodologia, e convida todos a participarem. O Sr. Presidente solicita, então, que o ponto
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seja excluído, a pedido do interessado, fazendo as devidas modificações na pauta.
1

1Apresenta,
2ser

também, dois pedidos de inclusão em pauta: convênio com a AGU, passando a

o ponto 9, e aprovação de bancas para progressão de docentes (Prof. José Ribas, Profa.

3Luciana

Boiteaux e Prof. Marcos Vinícius), passando a ser o ponto 10; os pedidos de

4exclusão

e de inclusão foram aprovados. Passando-se à pauta, no Ponto um, aprovação da

5Ata

da reunião de 27/04, sem propostas de alteração a Ata é aprovada em votação unânime.

6No

Ponto dois, nova composição do Conselho de Monografias, o Sr. Presidente solicita à

7representação
8solicita

discente a indicação de dois nomes para substituição dos antigos estudantes e

a substituição da Profa. Rachel Herdy pela Profa. Margarida Lacombe e do Prof.

9Guilherme

Martins pelo Prof. José Roberto Xavier. Os demais seriam mantidos no

10Conselho.

O encaminhamento foi aprovado em votação unânime, cabendo ao CACO

11informar
12nova

os nomes completos dos dois integrantes estudantis. No Ponto três, proposta de

regulamentação das Atividades Complementares, cuja proposta foi enviada

13previamente
14da

por e-mail a todos os membros da E. Congregação, após exposição dos pontos

proposta pelo Prof. Carlos Bolonha, o Sr. Presidente a encaminha para votação, e a

15regulamentação,
16unanimidade.
17ausência

após as devidas explicações e esclarecimentos, foi aprovada por

Passando-se ao Ponto quatro, extensão e sua creditação na FND, devido à

do Prof. José Roberto Xavier, este ponto de pauta foi suprimido. Ponto cinco,

18pedido

de renovação de professor visitante. No pedido vindo do PPGD, o Prof. Raffaele Di

19Giorgi

antecipa a solicitação de renovação para poder regularizar o visto no país e pretende

20prorrogação
21atividades
22e,

por mais um ano (que será o seu último). A proposta traz consigo um plano de

que contemplam, inclusive, assumir disciplinas da graduação nesse próximo ano

nestes termos, foi encaminhada para votação e aprovada por unanimidade. Ponto seis,

23pedido

de afastamento (ad referendum) do Prof. Geraldo Prado, para participar em

24Seminário

em Braga/Portugal, o que foi aprovado por unanimidade. Ponto sete, projeto de

25pesquisa

"Centro de Estudos Alemães e Europeus no Brasil". Com a palavra, o Prof. Carlos

26Bolonha

expõe os detalhes do projeto de pesquisa e sua importância para a FND que se

27habilita

a um Edital do DAAD, na Alemanha. O Sr. Diretor, então, encaminha a proposta

28para

votação da E. Congregação, que aprova o pedido por unanimidade. Passando-se ao

29Ponto
30na

oito, recursos discentes (relator: Prof. Alexandre Assumpção), o Prof. Carlos Bolonha,

ausência do relator, realiza a leitura dos Pareceres do Prof. Alexandre Assumpção

31referentes
32quebra

aos processos 23079.017334/2016-80 e 23079.013204/2016-78, sendo ambos de

de pré-requisito e com o mesmo conteúdo petitório e decisório. Os Pareceres são

33favoráveis

aos recursos dos discentes que, em votação unânime, são aprovados pela E.

34Congregação.
35Francisco
36ao

Ponto nove, incluído em pauta, convênio entre a FND e a AGU (relator: Prof.

Ortigão). O Prof. Francisco Ortigão realiza leitura de seu Parecer, que é favorável

convênio. O Sr. Diretor sugere que sejam feitos adendos de que as atividades

37relacionadas

sejam voluntárias e possam contar como atividades de extensão. Em votação
2

1unânime, o
2para

encaminhamento é aprovado. Ponto dez, incluído em pauta, aprovação de bancas

progressão de docentes (Prof. José Ribas, Profa. Luciana Boiteaux e Prof. Marcos

3Vinícius).

As bancas propostas para os processos da Profa. Luciana Boiteaux e do Prof.

4Marcos

Vinícius são: Ana Lúcia Sabadell, Wilson John Mendonça (IFCS) e Antônio Ledo

5(CCS).

A proposta da mesma banca para ambos os processos é aprovada por unanimidade.

6Quanto

à banca de promoção a Titular do Prof. José Ribas, após extensas deliberações

7acerca
8os

das propostas de nomes para a formação da banca, ficaram aprovados e estabelecidos

seguintes nomes: como membros titulares, Luís Roberto Barroso, Fernando Dantas, Ingo

9Sarlet,
10Celso

Gilberto Bercovici e Joaquim Leonel Alvim; como suplentes, Daniel Sarmento e

Campilongo. Em votação unânime, a banca é aprovada para ser enviada à publicação,

11ficando

a Chefia do departamento de Direito do Estado encarregada de sua

12operacionalização.
13reunião.
14será

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

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

por mim assinada e pelo Senhor Diretor da Faculdade Nacional de Direito, Professor

15Flávio Alves Martins.
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