
                        

Ata     da     Reunião   O  rdinária     da     Congregação     de   24  /06/2015

Aos vinte e quatro  dias do mês de junho  do ano de dois mil e quinze,

realizou-se, na Sala da Congregação Professor Hermes Lima, reunião

ordinária  da Egrégia Congregação da FND, sob a presidência do Senhor

Diretor Flávio Alves Martins e com a presença dos seguintes membros:

Professor Carlos Bolonha, Vice-Diretor, Professor Luiz Eduardo Figueira,

Chefe   do Departamento de Teoria do Direito,  Professor Carlos Magno

Melo, Chefe do Departamento de Direito do Estado,  Professor  Enzo

Baiocchi,  Chefe  do  Departamento  de  Direito  Social  Econômico,

Professora  Cláudia  Franco, Chefe do Departamento de Direito Civil,

Professora  Ana  Lúcia  Sabadell,  representante  dos  professores  titulares,

Professor  Diogo  Malan,  representante  dos  professores  adjuntos,

Professora  Cíntia  Konder,  representante  dos  professores  assistentes,  os

representantes dos Técnicos Administrativos  Alessandra  Monteiro  e

Eliane  Gomes,  além  da  representação  discente.  Os pontos da pauta,

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

Aprovação das atas das reuniões de 14/5 e 10/06; 2) Pedidos docentes ao

Edital de eventos PR-3 – 2015/2; 3) Proposta de parceria à FND junto ao

GPDES (relator:  prof.  Luiz Cláudio Moreira);  4)  Afastamento no país.

Proc. 23079.031477/2015-13 (Prof. Luiz Cláudio Moreira – 20 a 23/7 –

Congr.  Sociologia).  O  Sr.  Diretor  inicia  a  reunião  e  informa  que  a

professora Juliana Magalhães justificou sua ausência por estar fora do país

e que o professor Luiz Cláudio encontra-se no CEG. A discente Maria

Isabel pede a palavra para informar que foi decidido pelo CONSUNI, de

acordo com a Resolução 06/2015, que os alunos que estão em greve têm

direito  à  avaliação  posterior,  quando  do  fim  da  greve  discente.  O  Sr.

Diretor  expõe  que  no  CONSUNI  foi  reconhecida  a  legitimidade  da

paralisação dos alunos e que o calendário acadêmico não foi suspenso. E

foram garantidos aos discentes a reabertura de prazo para trancamento de
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matrícula e de disciplinas e ao aluno que se apresentar como paralisado,

terá o direito a avaliações posteriores com o fim da paralisação.  O Sr.

Diretor apresenta à Congregação uma proposta de moção de repúdio à

redução  da  maioridade  penal  e  encaminha  o  texto  dessa  moção  para

apreciação dos membros da Egrégia Congregação e posterior deliberação.

Em seguida apresenta  outra moção, essa correspondente ao apoio e de

reconhecimento  do  direito  à  greve  das  categorias  dos  docentes  e  dos

técnicos administrativos. Na sequência encaminha também o texto para

apreciação  e  posterior  aprovação.  Passa-se  à  ordem  do  dia.  Ponto  1:

aprovação  das  Atas  das  reuniões  de  14/5  e  10/06;  em  não  havendo

qualquer  solicitação  de  alteração  ou  correção,  as  referidas  Atas  foram

aprovadas por unanimidade. Seguindo ao ponto 2: Pedidos ao Edital de

eventos PR-3 – 2015/2.  O Sr. Diretor explica que os pedidos podem ser

feitos por docentes, discentes ou por técnicos-administrativos. Em seguida

o professor Carlos Bolonha expõe a proposta da professora Mariana Trota,

acerca de um Colóquio sobre regularização fundiária urbana de interesse

social  e pensando políticas estratégicas  à Região Metropolitana Rio de

Janeiro.  Apresenta,  também,  a  proposta  da  servidora  Maria  de  Fátima

Madruga  acerca  de  um Seminário  em Comemoração  aos  110  anos  da

Biblioteca Carvalho de Mendonça. Em votação, ambos os pedidos foram

aprovados por unanimidade. Passando ao ponto três: Proposta de parceria

à  FND junto  ao  GPDES (relator:  Prof.  Luiz  Cláudio  Moreira).  Nesse

momento, o Sr. Diretor solicita que a professora Cristiane Brandão faça a

leitura do Parecer que é favorável à continuação da FND como curso co-

responsável pelo GPDES após a incorporação acadêmica, pedagógica e

administrativa  do  referido  curso  pelo  IPPUR.  Em  votação,  houve

aprovação por unanimidade. Seguindo ao ponto quatro: Afastamento no

país, proc. nº 23079.031477/2015-13 (Prof. Luiz Cláudio Moreira – 20 a

23/7 – Congresso de Sociologia). O Sr. Diretor informa que o professor

Luiz Cláudio Moreira solicita afastamento no país entre os dias 20 a 23 de

julho, para a participação em um Congresso de Sociologia. Em votação, o

afastamento foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o Sr. Diretor
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volta à pauta as aprovações das moções apresentadas ao início da reunião.

A respeito  da  Moção  de  apoio  à  greve,  o  professor  Enzo  Baiocchi

encaminha  o  pedido  da  alteração  de  parte  do  texto  sugerindo  a

substituição da frase “intimidação ou qualquer outro ato que venha inibir

do direito do docente” por “intimidação ou qualquer outro ato que venha

inibir o direito dos membros das categorias citadas acima”.  A discente

Maria Isabel solicita a inclusão na moção da frase “apoio ao direito de

paralisação  dos  discentes”.  Em  votação,  a  moção  foi  aprovada  por

unanimidade após as alterações supra-citadas. Em relação à moção contra

a redução da maioridade penal,  após longa discussão e alterações pelo

plenário, a moção foi aprovada por unanimidade. Nesse momento, o Sr.

Presidente agradece aos presentes e encerra a reunião. Eu, Géssica Santos

Soares, 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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