Ata da Reunião Ordinária da Congregação de 29/03/2017
Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, realizou-se, na Sala da
Congregação Professor Hermes Lima, reunião ordinária da Egrégia Congregação da Faculdade
Nacional de Direito, sob a presidência do Senhor Diretor Flávio Alves Martins e com a presença
dos seguintes membros: Prof. Carlos Bolonha, Vice-Diretor, Profa. Cecília Lois, Prof. Guilherme
Martins, Profa. Cristiane Brandão, Profa. Carolina Cyrillo, Profa. Carolina Miranda, representante
dos Técnicos Administrativos Walmir Penedo e representante da associação dos ex-alunos Paulo
Horn. Os pontos da pauta, conforme divulgados quando da convocação, foram os seguintes: 1)
Aprovaçao da Ata da reunião de 15/02/2017. 2) Aprovação de Comissão Paritária à consulta para
Direção. 3) Aprovação de Comissão de Orçamento Participativo/2017. 4) Relatórios de progressão
ou promoção docentes. 5) Bancas de progressão/promoção docentes. 6) Afastamento docente do ou
no país. 7) Homologação de projeto de pesquisa. 8) Homologação de programas de disciplinas de
extensão (Coordenação de Extensão - Prof. José Roberto Xavier). 9) Revisão de pedido de alteração
de regime de trabalho. 10) Retificação de banca para o Edital 215/2016. Passando aos informes, o
Sr. Diretor lembra que já está divulgado o Edital da IV JIC-JUR (2017); que foi celebrado um
Acordo de Cooperação com o Arquivo Nacional; que estão abertas as inscrições para a eleição para
representantes dos Professores Adjuntos e Assistentes; que os docentes Juliana Magalhães e José
Ribas já constam como Titulares e serão convocados às próximas reuniões; e que será realizada
visita de Professores da Universidade de Coimbra, em evento da Academia Brasileira de Letras
Jurídicas, dias 10 e 11 de abril, no Salão Nobre. Solicita-se as seguintes inclusões à pauta: relatório
de progressão do Prof. Antonio Santoro (Proc. no 23079.055782/2016-01); pedido de afastamento
do país da Profa. Luciana Boiteux (Proc. n o 23079.012471/2017-17); formação bancas de
progressão docente Prof. Fabio Oliveira (Proc. No 23079.013612/2017-69); e retificação de Banca
Examinadora no Edital 215. Passando à pauta, o primeiro ponto trata da aprovaçao da Ata da
reunião de 15/02/2017; sem alterações, é aprovada por maioria (uma abstenção). Segundo ponto,
Aprovação de Comissão Paritária à consulta para Direção. O Sr. Presidente encaminha a seguinte
proposta: representando a categoria docente, Prof. César Augusto (Presidente), Prof. Geraldo Prado
e Profa. Ana Sabadell (suplente). Representando os técnicos administrativos, Rodrigo Karl
Fernandes e Eliane Jesus (titulares) e Felipe Laureano (suplente). A representação discente será
informada após o término das eleições do Centro Acadêmico. Em votação, a proposta é aprovada
por unanimidade. Ponto três, aprovação de Comissão de Orçamento Participativo/2017. Em
votação, foi aprovada a seguinte proposta: Profa. Kone, pelos docentes, e pelos técnicos, Fátima

Bardano. A representação discente será encaminhada após as eleições do Centro Acadêmico. Quarto
ponto de pauta, relatórios de progressão ou promoção docentes. Todos os processos em pauta, Proc.
no 23079.063499/2014-61 (Prof. Carlos Augusto Silva), Proc. no 23079.057858/2016-11 (Prof.
Carlos Eduardo Japiassu), Proc. no 23079.056071/2016-24 (Prof. Nilo Pompílio da Hora) e Proc. n o
23079.055782/2016-01 (Prof. Antonio Santoro) têm os Pareceres favoráveis e são aprovados por
unanimidade em regime de votação. O quinto ponto trata de bancas de progressão/promoção
docente: o Proc. no 23079.009942/2017-00 (Prof. Eduardo Maneira) tem como proposta de banca os
Profs. Ana Sabadell (FND), Wilson Mendonça (IFCS) e Antônio Ledo (CCS); a banca é aprovada
por unanimidade. Para o Proc. no 23079.004520/2017-30 (Prof. Mauro Osório), a proposta é a
mesma: Profa. Ana Sabadell (FND), Wilson Mendonça (IFCS) e Antônio Ledo (CCS); aprovada por
unanimidade. O Proc. no 23079.013612/2017-69 (Prof. Fabio Oliveira) também tem como proposta,
por indicação do Departamento, a banca formada por Profa. Ana Sabadell (FND), Wilson
Mendonça (IFCS) e Antônio Ledo (CCS) e é aprovada por unanimidade. Ponto seis, afastamento
docente DO ou NO país. O Proc. n o 23079.010631/2017-85 (Prof. Flávio Alves Martins, de 06/04 a
11/04, na Espanha - ad referendum), Proc. no 23079.010628/2017-61 (Prof. Ângelo Vargas, de
06/04 a 11/04, na Espanha - ad referendum); Proc. no 23079.010767/2017-95 (Prof. Salo de
Carvalho, de 26/04 a 02/05, em Portugal - ad referendum); Proc. no 23079.014886/2017-17 (Prof.
Geraldo Prado, de 09/04 a 12/04, no Peru - ad referendum); Proc. no 23079.012008/2017-67 (Profa.
Sayonara Grillo, de 26/04 a 28/04, no Ceará); Proc. n o 012011/2017-81 (Profa. Sayonara Grillo, de
24/05 e 25/05, no Espírito Santo); e o Proc. n o 23079.012471/2017-17 (Profa. Luciana Boiteux, de
05/04 a 10/04, nos EUA) todos os pedidos foram aprovados. O sétimo ponto trata da homologação
de Projeto de Pesquisa, Proc. no 23079.013941/2017-51 (Profa. Cecília Lois). O relator, Prof. Carlos
Bolonha, apresentou Parecer favorável à homologação do Projeto e assim foi aprovado. O oitavo
ponto de pauta diz respeito à homologação do programa de disciplinas de extensão (Coordenação de
Extensão - Prof. José Roberto Xavier), cujo relatório é favorável. Em regime de votação, a
homologação das disciplinas apresentadas e relatadas foi aprovada por unanimidade. Ponto nove,
revisão de pedido de alteração de regime de trabalho: Proc. no 23079.056385/2016-27 (Prof. Salo de
Carvalho). Com a palavra, o Prof. Salo de Carvalho solicita reconsideração da CPPD/PR-4 em
relação ao seu pedido de alteração de regime de trabalho, devidamente aprovado pelo Departamento
e pela E. Congregação. Após deliberação, este colegiado resolve encaminhar o processo novamente
à CPPD para que seja reconsiderado e, em caso de manutenção da decisão, que seja remetido ao
CONSUNI. O décimo ponto trata da retificação de Banca para o Edital 215/2016. Após a
retificação, a composição da Banca aprovada foi a seguinte: Lorenzo Pompílio da Hora (UFRJ),
Flávio Alves Martins (UFRJ), Arlete Ines Aurelli (PUC-SP), Fernanda Duarte Lopes Lucas da
Silva (UNESA), Fredie Didier Junior (UFBA), Marcelo Catoni (UFMG) e Ricardo Perlingeiro

Mendes da Silva (UFF), sendo estes dois últimos suplentes. Em votação, a retificação é aprovada
por unanimidade. 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.

