1
2
3
4
5Aos

Ata da Reunião Ordinária da Congregação de 27/04/2016
vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se, na Sala da

6Congregação
7presidência
8encontra
9Carlos

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

do Senhor Vice-Diretor Carlos Bolonha, ante à ausência do Sr. Diretor que se

fora do país autorizado pela UFRJ, e com a presença dos seguintes membros: Prof.

Magno, Profa. Cristiane Brandão, Profa. Ana Paula Barbosa, Prof. Guilherme

10Martins,

Profa. Cecília Lois, os representantes dos Técnicos Administrativos Alessandra

11Monteiro

e Fábio Feliciano, o representante da Associação dos Ex-Alunos, Paulo Horn, além

12da

representação discente. Os pontos da pauta, conforme divulgados quando da convocação,

13foram

os seguintes: 1) Aprovação da Ata da reunião de 30/03 (em anexo). 2) Convênio da

14FND

com a AGU (relator Prof. Francisco Ortigão). 3) Relatório de progressão docente:

15Proc.

nº 23079.054730/2015-15 (Profa. Carolina Lins Mesquita). 4) Formação de banca

16examinadora

de progressão docente. 5) Pedido de afastamento (ad referendum): Proc. nº

1723079.018701/2016-62
18Francisco

Ortigão); Proc. nº 23079.020431/2016-50 (Profa. Rachel Herdy de Barros

19Francisco);

Proc. nº 23079.016799/2016-13 (Profa. Carolina Miranda Cavalcante); Proc. nº

2023079.015691/2016-11
21Assafim).
22pedidos
23FND.

26no

(Prof. Rodrigo Garrido); Proc. nº 23079.020451/2016-21 (Prof. João

6) Revalidação de diploma: Proc. nº 23079.018030/2013-80. 7) Homologação de

de substitutos para 2016.2 (CEG). 8) Vigilantes e pagamento de eletricidade na

9) Cessão de servidor docente: Proc. nº 23079.000927/2013-66 (Prof. Sidney Guerra).

24Dando
25INEP

(Prof. Marcos Vinícius); Proc. nº 23079.019482/2016-39 (Prof.

início à reunião, o Sr. Presidente passa aos informes: Primeiro, sobre a avaliação do

nos dias 18 e 19 de abril. Prof. Bolonha destaca a importância de todo o corpo social

processo, agradecendo principalmente aos Profs. Cristiane Brandão e Luiz Cláudio

27Gomes.
28Profa.

Ao fim da avaliação, o Sr. Presidente ratifica que o conceito foi muito positivo.

Cristiane Brandão destaca os pontos positivos da avaliação, ressaltando que em sua

29maioria

as críticas foram positivas, e parabeniza a todos que participaram e ajudaram no

30processo.
31Claudio
32a Aula

Propõe-se voto de louvor à participação de: Profa. Cristiane Brandão, Prof. Luiz

Gomes, Técnica Administrativa Alessandra Monteiro e CACO. Informa, ainda, que

Magna do ano está marcada para o dia 16 de maio, às 10h30, no Salão Nobre, com o

33ex-aluno

e Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Herman Benjamin. Em

34terceiro,

informa a indicação da ASSOAD, da qual o Sr. Paulo Horn será o representante dos

35ex-alunos

na E. Congregação, com direito a voz, até o registro junto ao Conselho

36Universitário.

Por fim, lembra que o relatório e procedimentos do novo Regimento devem
1

1ser

encaminhados pela Comissão até maio de 2016. Após os informes, solicita-se a inclusão

2de

pauta do ítem 10: aprovação do projeto de extensão da Profa. Cristiane Brandão e do

3projeto

de pesquisa da Profa. Junya Barletta. Prosseguindo à pauta, passa-se ao ponto um,

4aprovação
5em

da Ata da reunião de 30/03, o Sr. Paulo Horn sugere que seja retificado o ponto

que se fala do direito a voz antecipado, independentemente da homologação do

6CONSUNI,

proposto pelo Sr. Presidente, no ponto 8 da ata. Em votação unânime, a E.

7Congregação
8FND

com a AGU. Devido a ausência do Prof. Ortigão, este ponto foi transferido para a

9próxima
1015

reunião. Ponto três, relatório de progressão docente: Proc nº. 23079.054730/2015-

(Profa. Carolina Lins Mesquita). Profa. Cristiane Brandão realiza a leitura do Parecer do

11Prof.

Alexandre Assumpção, que é favorável ao pedido de progressão. A interessada pede a

12palavra
13e

aprova a ata com a alteração proposta. Passando ao ponto dois, convênio da

e manifesta que seu pedido não foi integralmente apreciado, expõe seus argumentos

solicita que seu pedido seja considerado. Ao que é respondida pelo Sr. Presidente com a

14sugestão
15FND.

de que leve suas proposições à Comissão de Elaboração do Novo Regimento da

A Técnica Alessandra informa que já existe uma revisão do tema na Comissão de

16Legislação

e Normas do CONSUNI. O encaminhamento, então, é que o processo seja

17reencaminhado
18que

no parecer original não houve sequer menção. Em votação, o encaminhamento é

19aprovado
20docente
21realiza

por unanimidade. Ponto quatro, formação de banca examinadora de progressão

(interessado: Prof. Carlos Bolonha). Com a palavra, a Profa. Cecília Caballero

a leitura do pedido de formação da banca, que é aprovado por unanimidade em

22votação.
23nº

à Comissão, para que seja revisto o pedido principal da interessada, uma vez

Ponto cinco, pedidos de afastamento (ad referendum): Prof. Marcos Vinicius (Proc.

23079.018701/2016-62), Prof. Francisco Ortigão (Proc. nº 23079.019482/2016-39), Prof.

24Rachel

Herdy de Barros Francisco (Proc. nº 23079.020431/2016-50), Prof. Carolina

25Miranda

Cavalcante (Proc. nº 23079.016799/2016-13), Prof. Rodrigo Garrido (Proc. nº

2623079.015691/2016-11)
27pedidos

são aprovados por unanimidade. Ponto seis, revalidação de diploma: Proc. nº

2823079.018030/2013-80
29do

(interessado: Diego Inácio Gomes Martins). Após leitura do Parecer

SCRID, o interessado deverá cumprir as exigências propostas (cumprir as referidas

30disciplinas

na instituição). O encaminhamento é aprovado por unanimidade. Ponto sete,

31homologação
32leitura

34FND.

de pedidos de substitutos para 2016.2 (CEG). A técnica Alessandra realiza a

das demandas de vagas pelos Departamentos. Pedidos dos departamentos são

33homologados

35dia

e Prof. João Assafim (Proc. nº 23079.020451/2016-21). Todos os

em votação unânime. Ponto oito, vigilantes e pagamento da eletricidade na

O Sr. Vice-Diretor informa a ameaça de corte de luz no prédio da FND, ocorrida no

18 passado, dia da visita do INEP/MEC, devido a uma dívida da UFRJ com a Light. Em

36relação

ao retorno do posto de vigilância, não há nenhum fato novo, ou seja, não foi

37normalizado.

Portanto, foi proposta a manutenção do horário de atendimento administrativo
2

1na

unidade das 9h às 19h. A técnica Alessandra informa a quantidade de postos de trabalho

2perdidos
3inferior

pela FND, nos últimos meses, ressaltando os problemas causados pela quantidade

de vigilantes na unidade. Também manifesta o posicionamento do quadro técnico da

4FND

quanto a falta de segurança dentro do prédio e no seu entorno, sugerindo uma medida

5mais

enérgica junto à Reitoria. Prof. Carlos Magno reitera o posicionamento do quadro

6técnico,

propondo uma ação enérgica, de cobrança, para que mais perdas sejam evitadas. Os

7Professores
8devido
9Paula

Guilherme Martins e Cecília Caballero sugerem o fechamento da Unidade,

a questão da segurança e alto índice de assaltos no entorno do prédio. A Profa. Ana

ratifica que a única forma de sinalizar junto à Reitoria da gravidade do problema da

10segurança

na FND é a suspensão das atividades na Unidade e Prof. Carlos Magno referenda

11os posicionamentos quanto

ao fechamento da unidade e lembra que, na semana anterior, uma

12professora

foi agredida e assaltada nas imediações da Faculdade. A representação discente

13manifesta

o posicionamento favorável em relação a suspensão das atividades. Após

14deliberações,
15informando
16maio,
17em

o encaminhamento é que seja elaborado um memorando destinado à Reitoria

que, caso não seja regularizada a questão da segurança até 19h00 do dia 3 de

que sejam suspensas as atividades na Unidade a partir do dia 4. O pedido é aprovado

votação unânime. O outro encaminhamento, da manutenção do horário de atendimento

18técnico
19Proc.

das 9h às 19h, também é aprovado por unanimidade. Ponto nove, cessão de servidor:

nº 23079.000927/2013-66 (Prof. Sidney Guerra). O pedido é para a prorrogação da

20cessão

do servidor à Prefeitura de Duque de Caxias, o que foi aprovado. Ponto dez,

21aprovação
22Profa.

do Projeto de Extensão da Profa. Cristiane Brandão e do Projeto de Pesquisa da

Junya Barletta. Ambos são aprovados por unanimidade. Nesse momento, o Sr.

23Presidente

agradece aos presentes e encerra a reunião. Eu, Rodrigo Karl Fernandes, para

24constar,

lavrei a presente ata que, após aprovada, será por mim assinada e pelo Senhor Vice-

25Diretor

da Faculdade Nacional de Direito, Professor Carlos Alberto P. Bolonha.
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