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Ata da Reunião Ordinária da Congregação de 28/09/2016
vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se, na Sala

Congregação Professor Hermes Lima, reunião ordinária da Egrégia Congregação da

7Faculdade
8com

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

a presença dos seguintes membros: Profa. Cecília Lois, Prof. Guilherme Martins, Profa.

9Marcia

Xavier, Profa. Cristiane Brandão, Profa. Ana Paula Barbosa, representantes dos

10Técnicos

Administrativos Alessandra Monteiro, Rose Imamura e Bruno Hayroldes,

11representante
12C.A.C.O.

da Associação dos ex-alunos, Paulo Horn, além da representação discente pelo

Os pontos da pauta, conforme divulgados quando da convocação, foram os

13seguintes: 1) Aprovação
14membros

da COAA. 3) Homologação de promoções a Professor Titular (Art. 49, § 1º, Res.

15CONSUNI

08/2014): Proc. nº 23079.025827/2016-93 (Prof. José Ribas Vieira); Proc. nº

1623079.021045/2016-85
17nos

das Atas das reuniões de 29/6 e 31/8 (em anexo). 2) Substituição de

(Profa. Juliana N. Magalhães). 4) Deliberação para procedimentos

concursos referentes ao Edital 215/2016: substituição da leitura das provas escritas por

18fixação

de cópias; deliberação sobre o art. 40, Resolução do CONSUNI 12/2014, provas

19somente

em língua portuguesa; material a ser entregue - 5 vias do memorial e 1 via do

20currículo

com a documentação comprobatória; e BAREMAS. 5) Banca de estágio

21probatório:

Proc. nº 23079.048357/2016-36 (Profa. Ana Paula Fohrmann). 6) Banca de

22progressão/promoção

docentes: Proc. nº 23079.039318/2016-48 (Prof. Eduardo Moreira);

23Proc.

nº 23079.042422/2016-10 (Profa. Lilian Emerique); Proc. nº 23079.043915/2016-77

24(Prof.

Rodrigo Garrido). 7) Relatório de progressão/promoção docentes: Proc. nº

2523079.063499/2014-61

(Prof. Carlos Augusto Silva). 8) Pedidos de afastamento: Proc. nº

2623079.041768/2016-09

(Prof. Luigi Bonizzato – Espanha, 01 a 10/10); Proc. nº

2723079.045415/2016-70

(Profa. Cecília Lois – EUA, 31/10 a 06/11); Proc. nº

2823079.043296/2016-18

(Prof.

2923079.047668/2016.88
30país.

Fábio

Shecaria –

Brasil, 25 a

28/8);

Proc. nº

(Prof. Luiz Eduardo Figueira) - afastamento para pós-doutorado, no

9) Homologação de Projeto de Pesquisa: Proc. nº 23079.022409/2016-44 (Prof. Ângelo

31Vargas).

10) Homologação de projetos e cursos de extensão. 11) Pedidos de professores

32substitutos

para 2017. Passando aos informes, o Sr. Diretor comunica que: a FND recebeu

33recentemente

avaliação positiva (5 estrelas) do Guia Abril “Universidades do Brasil”; foi

34elaborado

um novo cronograma para apresentação de contribuições ao PDI, até 30 de

35novembro;

o período de inscrições à eleição do Núcleo Docente Estruturante está aberto; e

36que

as aulas durante a SIAC/Semana de Integração (de 17 a 21 de outubro) poderão ocorrer
1

1mas

proibida qualquer avaliação no período e será encaminhada uma comunicação disto.

2Foram

apresentados pedidos de inclusão de pauta: Processo de progressão do Prof.

3Alexandre Assumpção
4e

para retificação por determinação da CPPD (último item do ponto 7)

pedido da Associação de ex-Alunos para indicação de dois nomes para receber

5homenagem
6primeiro

ponto da pauta, aprovação das Atas das reuniões de 29/06 e 31/08; ambas foram

7aprovadas.
8novas

no mês de novembro (ponto 12); em votação foram autorizados. Passando-se ao

Segundo ponto, substituição de membros da COAA: foram indicados como

integrantes a Profa. Márcia Xavier, para o lugar de Carlos Augusto Silva, cujo

9mandato
10Proner,

expirou em junho do ano corrente, e a Profa. Juliana Lage para o lugar de Carol
que saiu a pedido. Em votação, os encaminhamentos são aprovados por

11unanimidade.

Terceiro ponto, homologação de promoções a Professor Titular: Proc. nº

1223079.025827/2016-93
13técnica

Alessandra Monteiro parabenizam e agradecem às Chefias de Departamentos e aos

14técnicos
15da

envolvidos nos processos. Em votação, as promoções do prof. José Ribas Vieira e

Profa. Juliana N. Magalhães são homologadas por unanimidade. Ponto quatro,

16deliberação
1703/2016.
18em
19de
201

e Proc. n. 23079.021045/2016-85. O Sr. Presidente e a representante

para procedimentos nos concursos: sugere-se a elaboração da Resolução

As propostas são substituição da leitura das provas escritas por fixação de cópias

local público; provas somente em língua portuguesa; material a ser entregue passa a ser

5 (cinco) vias do memorial (para vagas de doutorado) ou 3 (três) nas vagas de mestrado e

(uma) via do currículo LATTES (preferencialmente) com a documentação comprobatória;

21manutenção
22votação,

as propostas são aprovadas por unanimidade. Ponto cinco, banca de estágio

23probatório:
24que

Proc. nº 23079.048357/2016-36 (Profa. Ana Paula Barbosa): propõe-se a banca

tem sido utilizada nos demais processos de Estágio Probatório: Prof. Alexandre

25Assumpção,
26abstenção
27de

dos BAREMAS que já vêm sendo aplicados nos últimos concursos. Em

Profa. Ana Sabadell, Prof. Vitor Iório e a discente Camila Turano. Com

da Profa. Ana Paula Barbosa, a banca é homologada. O sexto ponto é a formação

bancas de progressão/promoção docentes. Para o Proc. nº 23079.039318/2016-48 (Prof.

28Eduardo

Moreira), sugere-se banca formada pelos docentes Ana Sabadell, Wilson Mendonça

29Filho

(IFCS) e Antônio José Ledo (CCS); para o Proc. nº 23079.042422/2016-10 (Profa.

30Lilian

Emerique), a sugestão de banca é Ana Sabadell, Alexandre Assumpção e Vitor Iório; e

31para

o Proc. nº 23079.043915/2016-77 (Prof. Rodrigo Garrido), a banca sugerida também é

32composta
33de

por Ana Sabadell, Alexandre Assumpção e Vitor Iorio. Em votação, as propostas

bancas são aprovadas. O ponto número sete refere-se aos relatórios de

34progressão/promoção
35Silva),

o Parecer indica a reprovação do relatório. A Profa. Cecília Lois pede vista do

36processo.
37foi

docentes: no Proc. nº 23079.063499/2014-61 (Prof. Carlos Augusto

No Proc. nº 23079.010141/2016-06 (Prof. Alexandre Assumpção), o relatório final

retificado, aprovado e será remetido novamente à CPPD. Ponto oito, pedidos de
2

1afastamento:
210/10);

Proc. nº 23079.041768/2016-09 (Prof. Luigi Bonizzato - Espanha, 01/10 a

Proc. nº 23079.045415/2016-70 (Profa. Cecília Lois - EUA, 31/10 a 06/11); Proc. nº

323079.043296/2016-18

(Prof. Fábio Shecaira - Brasil, 25/10 a 28/10); Proc. nº

423079.047668/2016-88

(Prof. Luiz Eduardo Figueira - afastamento para pós-doutorado no

5Brasil).
6de

Em votação, todos os pedidos são aprovados. Nono ponto, homologação de Projeto

Pesquisa: Proc. nº 23079.022409/2016-44 (Prof. Ângelo Vargas). Com a palavra, a Profa.

7Cristiane

Brandão realiza leitura do Parecer, que é favorável ao pedido. Em votação é

8aprovado

por unanimidade. O décimo ponto é a homologação de projetos e cursos de

9extensão.

Por uma exigência da PR-5, faz-se necessário que a Congregação homologue os

10cursos

e projetos que já foram previamente aprovados pela Direção e Chefias de

11Departamento.

Em votação, os pedidos são aprovados por unanimidade. No décimo-

12primeiro

ponto, pedidos de professores substitutos, é solicitado que a E. Congregação

13autorize

a Direção da FND a aprovar, ad-referendum, a renovação dos pedidos de

14professores
15devido

substitutos para o ano de 2017 e que serão apresentados pelos Departamentos,

à proximidade do encerramento do prazo para remessa à PR1. Em votação, o

16procedimento
17reunião,

é a indicação de dois nomes para recebimento da Medalha da Resistência Cidadã,

18homenagem
19nomes

foi aprovado por unanimidade. O último ponto de pauta, incluído ao iníciio da

feita anualmente em novembro pela Associação dos ex-Alunos. Indicam-se os

do Prof. Evaristo Moraes Filho (in memorian) e da Profa. Salete M. P. Maccalóz; em

20votação,

as indicações são aprovadas por unanimidade. Nesse momento, o Sr. Diretor

21agradece

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

22a

presente Ata que, após aprovada, será por mim assinada e pelo Senhor Diretor da

23Faculdade

Nacional de Direito, Professor Flávio Alves Martins.
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