
                 

Ata     da     Reunião   O  rdinária     da     Congregação     de   09  /12/2015

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, realizou-se, na Sala

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

presidência do Senhor Diretor,  Prof. Flávio Alves Martins,  e com a presença dos

seguintes membros: Prof. Carlos Bolonha, Vice-Diretor, Prof. Enzo Baiocchi, Chefe

do Departamento de Direito  Social  e  Econômico,  Prof.  Luiz  Cláudio M.  Gomes,

Prof.  Carlos Magno Melo, Prof.  Guilherme Martins,  Prof.  Cecília Caballero Lois,

representantes dos Técnicos Administrativos Alessandra Monteiro, Felipe Guimarães

de  Melo e  Fábio  Feliciano,  além da  representação discente.  Os pontos da pauta,

conforme divulgados quando da convocação, foram os seguintes:  1)  Aprovação das

Atas dos dias 28/10 e 25/11; 2)  Informe das reuniões ordinárias departamentais e

calendário das reuniões de Congregação; 3)  Proposta de carta de princípios para o

novo  Regimento  da  FND;  4)   Relatórios  de  estágio  probatório;  5)   Pedido  de

mudança de regime da Profa. Mariana Trotta; 6)  Relatórios de progressão docente:

Profa. Sayonara Grilo e Profa. Margarida Lacombe; 7) Pedido de afastamento do país

da técnica Maria de Fátima Madruga; 8)  Acordo de cooperação de estágio externo;

9)  Revalidação de diploma de graduação; 10)  Resolução de colaborador voluntário

para a FND. Dando início a mais uma reunião ordinária, o Sr. Presidente realiza uma

homenagem ao Prof. Nilo Batista, com a presença do Prof. Ricardo Basílico, atual

presidente do Centro Latino Americano de Direitos Humanos, com sede em buenos

Aires, que resolveu atribuir a medalha de mérito acadêmico ao Prof. Nilo Batista. O

Sr. Presidente realiza discurso descrevendo a história deste e sua importância para a

FND. Com a palavra, o Prof. Ricardo agradece em breve discurso e entrega medalha

ao  Prof.  Nilo  Batista.  Com a  palavra,  o  Prof.  Nilo  Batista  agradece  a  todos  os

presentes  pelas  homenagens,  realiza  breve  discurso  e  dedica  as  homenagens  aos

brasileiros que lutaram em defesa do direito. Passando aos informes, o Sr. Presidente

anuncia recurso de candidAta a concurso público para ingresso de docente, que será

apreciado  na  próxima  reunião.  Outro  informe  trAta  de  problema  com  professor

substituto, objeto de reclamação junto à Ouvidoria; que o Chefe do Departamento de

Direito de Estado está reunido para avaliar a rescisão de contrato e convocação da

candidAta seguinte na seleção. Outra informação é a realização de eleição para o
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representante do CCJE no CPPD, sendo importante que todos votem. Último informe

trAta  do  orçamento  da  UFRJ  em  2016.  Haverá  uma  Audiência  pública  e  um

Conselho Universitário extraordinário na próxima semana. Aprovada a ordem do dia,

segue o primeiro ponto: aprovação das Atas das reuniões dos dias 28/10 e 25/11. São

aprovadas  em  votação  unânime.  Ponto  dois:  informe  das  reuniões  ordinárias

departamentais  e  calendário das  reuniões  da  Congregação.  A proposta,  de  que as

reuniões da Congregação, em 2016, ocorram toda última quarta de cada mês, exceto

em julho devido ao recesso para as Olimpíadas, é aprovada por unanimidade. Ponto

três, proposta de carta de princípios para o novo Regimento da FND. Após leitura

pelo Sr. Presidente da proposta da carta, ficou deliberado que ela será votada, com

prováveis emendas, na próxima reunião ordinária em janeiro e deverá nortear o texto

do futuro Regimento. Ponto quatro: relatório de estágio probatório da Profa. Mariana

Trotta; aprovado. Prof.  Marilson enviou somente ontem a documentação, portanto

não houve tempo hábil para análise pela Comissão. Assim, o Sr. Presidente solicita a

retirada de pauta deste processo. Propostas aprovadas por unanimidade. Ponto cinco:

pedido de mudança de regime da Prof. Mariana Trotta, de 40 horas para 40 horas

com D.E.  Em votação  unânime,  a  proposta  é  aprovada.  Ponto  seis:  relatório  de

progressão docente: em primeiro, o pedido da  Profa. Sayonara Grillo, cujo relatório

é favorável e, depois, o da Profa. Margarida Lacombe,  cujo relatório também foi

aprovado  pela  comissão.  Ambos  os  pedidos  de  promoção  a  Associado  I  foram

aprovados em votação unânime. Ponto sete, pedido de afastamento do país da técnica

Maria de Fátima Madruga, para defesa de seu Mestrado em Ciências da Educação, no

período de 20 a 30 de janeiro de 2016, na Universidade Americana de Assunção,

Paraguai. Pedido aprovado por unanimidade. Ponto oito: Acordo de Cooperação de

estágio externo. Na ausência do Prof. Ortigão, reltor, o Prof. Bolonha realiza a leitura

do Parecer no processo.  Em votação unânime,  o acordo é aprovado.  Ponto nove:

revalidação  de  graduação:  Processo  de  Ana  Casarin,  que  cursou  Direito  na

Universidade  Nacional  de  Córdoba,  na  Argentina.  Após  realização  de  provas  de

várias áreas do Direito, a requerente foi aprovada em todas elas, e, em Parecer, o

SCRID recomenda a aprovação da revalidação. Em votação unânime, é aprovada a

revalidação. Ponto dez: Resolução de Colaborador Voluntário para a FND. O Prof.

Luiz Claudio recomenda que a Congregação sugira aos Departamentos que coloquem

o pleito em suas pautas de reuniões, para que o tema possa ser amplamente apreciado

e,  posteriormente,  deliberado na reunião de Congregação.  Após votação unânime,

esse encaminhamento é aprovado. Antes do encerramento da reunião, o Sr. Diretor
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apresenta  à  Congregação  uma  moção  de  repúdio  que  versa  acerca  da

inconstitucionalidade do processo de impeachment instaurado em face da Presidenta

da República, no âmbito da Câmara dos Deputados. A representação dos técnicos

administrativos manifesta sugestão de audiência para apreciação da moção por todos,

antes  de  sua  aprovação.  O  Sr.  Diretor  sugere  que  sejam  realizadas  palestras

informativas sobre as questões que envolvam o processo de impeachment, e todo seu

contexto. A Prof. Cecilia entende que a FND não pode se omitir, que é fundamental

que a Faculdade se manifeste,  dada a peculiaridade do cenário político. O Centro

Acadêmico concorda com a Prof. Cecilia e sugere a urgência com que o texto deva

ser aprovado. O Prof. Luiz Claudio também manifesta a importância da votação do

tema com urgência, dada a natureza do momento histórico atual, e sugere que seja

enviada também ao STF, caso seja aprovada, a moção. O Prof. Enzo Baiocchi sugere

que seja feita uma pequena alteração no texto no que diz respeito à apresentação do

nome da Faculdade por sigla. Em votação, houve uma abstenção, todos os demais

votos favoráveis, pela aprovação da Moção de Repúdio ao processo de impeachment

instaurado  na  Câmara  dos  deputados  contra  a  Presidenta  da  República.  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. 
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