Ata da Reunião Extraordinária da Congregação de 17/05/2017
Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, realizou-se, na Sala Professor
Hermes Lima, reunião da extraordinária da Egrégia Congregação da Faculdade Nacional de Direito,
sob a presidência do Senhor Diretor Flavio Alves Martins e com a presença dos seguintes membros:
Prof. Carlos Bolonha, Vice-Diretor, Prof. Guilherme Martins, Profa. Cristiane Brandão, Profa.
Carolina Cyrillo, Profa. Marcia Souza, Profa. Carolina Miranda, Prof. Cezar Augusto Costa,
representantes dos Técnicos Administrativos Rosemary Imamura, Walmir Penedo, Eliane
Nascimento e Bruno Hayroldes, além da representação discente pelo C.A.C.O. Os pontos da pauta,
conforme divulgados quando da convocação, foram os seguintes: 1) Homologação dos resultados
de concursos públicos - Edital 2015/2016 (relatoria com as Chefias de Departamento); 2)
Homologação de progressão a Titular (Profa. Vanessa Batista - proc n 23079.006925/2017-11); 3)
Autorização para tratativas do pedido de cooperação técnica de docente da UNILA; 4)
Homologação de inscrição de chapas à consulta eleitoral para Direção da FND - 2017/2021 (relator:
Prof. Cezar Augusto). Antes do início da ordem do dia, o CACO propõe moção sobre o Dia
Internacional de Luta contra a Homofobia, que é encaminhado para apreciação e votação ao final da
reunião. Passando à pauta, o primeiro ponto trata da homologação dos resultados de concursos
públicos - Edital 2015/2016 (relatoria com as Chefias de Departamento). As Chefias de
Departamento apresentaram os resultados obtidos até o presente momento: para o concurso de
Direito Comercial, os aprovados foram Vinicius Figueiredo Chaves, em primeiro lugar, Manoel
Valente Figueiredo Neto, em segundo lugar e Veronica Lagassi, em terceiro lugar; para o concurso
de Prática Jurídica Trabalhista, os aprovados foram Patrícia Garcia dos Santos, em primeiro lugar,
Paulo Renato Fernandes da Silva, em segundo lugar e Klever Paulo Leal Filpo, em terceiro lugar;
para o concurso de Direito Constitucional, o único candidato aprovado foi Siddharta Legale
Ferreira; para o concurso de Direito Civil, os candidatos aprovados foram Rafael Esteves Frutuoso,
em primeiro lugar e Andréa Fernandes de Almeida, em segundo lugar; os concursos de Direito
Constitucional e Administrativo e de Teoria do Direito não tiveram candidatos aprovados. Em
regime de votação, todos os resultados são homologados por unanimidade. O segundo ponto versa
acerca da homologação da progressão a titular da Profa. Vanessa Batista (proc nº
23079.006925/2017-11) Após relatoria da Profa. Carolina Cyrillo, em regime de votação a
progressão é homologada por unanimidade. O terceiro ponto refere-se a início de tratativas do
pedido de cooperação técnica de docente da UNILA, mediante solicitação da interessada, a profa.

Doutora, DE, Gisele Ricobom. Após considerações, o Sr. Presidente encaminha o pedido ao
Departamento de Direito do Estado para apreciação e Parecer, devendo ser pautada na próxiuma
reunião. O quarto ponto trata da homologação de inscrição de chapas à consulta eleitoral para
Direção da FND - 2017/2021 (relator: Prof. Cezar Augusto). O relator do Prof. Cezar Augusto,
presidente da Comissão, informa que houve apenas uma única chapa inscrita e que apresenta o Prof.
Carlos Alberto P. Bolonha, candidato à Direção, e a Profa. Kone Cesário Furtunato, candidata à
Vice-Direção. O Parecer da Comissão Eleitoral é favorável à homologação da inscrição. Em regime
de votação, tem-se aprovação por maioria (abstenções Prof. Carlos Bolonha, Profa. Marcia Xavier
de Souza e Profa. Cristiane Brandão, que compõem a Direção e Coordenações na chapa). Antes do
fim da reunião e após pequenas modificações, a MOÇÃO proposta pelo CACO é aprovada por
unanimidade e deverá constar em anexo a esta Ata. Nesse momento, o Sr. Presidente agradece aos
presentes e encerra a reunião. Eu, Rodrigo Karl Fernandes, para constar, lavrei a presente ata que,
após aprovada, será por mim assinada e pelo Senhor Diretor da Faculdade Nacional de Direito,
Professor Flávio Alves Martins.

