
                 

Ata     da     Reunião   O  rdinária     da     Congregação     de   27  /05/2015

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, realizou-se,

na Sala da Congregação Professor Hermes Lima, reunião 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  Carlos  Magno  Melo, Chefe do Departamento de

Direito do Estado,  Professor Lorenzo Pompílio da Hora, Chefe Substituto do

Departamento de Direito Civil,  Professor  Enzo  Baiocchi,  Chefe  do

Departamento de Direito Social e Econômico, Professores Cristiane Brandão e

Diogo Malan, representantes dos professores adjuntos,  os representantes dos

Técnicos Administrativos  Alessandra  Monteiro  e  Fábio  Feliciano,  além  da

representação discente.  Os pontos da pauta, conforme divulgados quando da

convocação, foram os seguintes:1)Aprovação da Ata da reunião de 29/4;

2)Apreciação de texto ao CONSUNI por vagas docentes;  3) Recursos

Discentes:  Proc. nº 23079.006064/2015-09 - quebra de pré-requisito (relator:

Prof. Alexandre Assumpção); Proc. nº 23079.006057/2015-07 - concomitância

(relator: Prof. Alexandre Assumpção)  e  Proc. nº 23079.006056/2015-54  -

concomitância (relator: Prof. Alexandre Assumpção);  4) Pedidos de

Afastamento do país: Proc. nº 23079.024656/2015-02 (Profa. Juliana

Magalhães -  ad referendum) e Proc. nº 23079.024254/2015-08 (Prof. Diogo

Malan); 5) Formação de Bancas de Progressão Docente:. Prof. Sidney Guerra

(23079.061718/2014-78);  6) Proposta de Regulamentação de estacionamento

externo (Prof. Diogo Malan); 7) Revalidação de Diploma de Graduação: Proc.

23079.017234/2014-91 e Proc. 23079.039657/2013-00;  8) Edital de Eventos

PR3 –  2015/2:  Proc.23079.024227/2015-27(Profa. Cristiane Brandão) e Proc.

23079.029628/2015-73 (Prof. Márcia Cristina Souza). O Sr. Diretor inicia a

reunião com os seguintes informes: trata dos adiamentos da III JICJUR e do

descerramento da placa em homenagem ao professor Nilo Batista,  devido à

ausência do serviço de limpeza na FND durante o mês de maio. As datas ainda
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serão remarcadas. Informa também o fim das inscrições da JICTAC/UFRJ e

que, dos 257 trabalhos inscritos no CCJE,  99 são da Faculdade de Direito.

Segue  solicitando  a  inclusão  de  dois  processos  de  formação  de  Banca  de

Progressão Docente dos professores Sayonara Grilo e Luigi Bonizato, ambos

no  ponto  cinco.  Solicita,  em seguida,  a  inclusão  de  um ponto  para  que  a

Congregação  aprove  que  as  Bancas  dos  próximos  concursos  já  marcados

(Prática Trabalhista, Direito Civil e Direito do Trabalho/Processo do Trabalho),

caso desejem, estejam  autorizadas a dispensarem a leitura da prova escrita.

Todos  os  pedidos  de  inclusão  foram aprovados.  Passando  à  ordem do  dia,

segue-se  o  ponto  1  da  pauta:  aprovação da Ata da reunião de 29/4.  Não

havendo qualquer  alteração ou correção solicitadas,  a  Ata foi  aprovada por

unanimidade. Seguindo ao ponto 2: apreciação de texto ao CONSUNI para a

conversão de 3 (três) vagas docentes DE em 6 (seis) vagas de 20 horas, o que

será apreciado amanhã pelo CONSUNI; após longa discussão,  o texto a ser

encaminhado aos conselheiros e juntado aos autos do processo, foi aprovado

por unanimidade.  Na sequência  o Sr.  Diretor  retira o ponto 3 de pauta por

motivo de o professor relator Alexandre Assumpção não ter podido entregar os

processos a tempo, por estar fora do estado. Passando ao ponto 4: Pedidos de

Afastamento do país: Proc. nº 23079.024656/2015-02 (Profa. Juliana

Magalhães -  ad referendum) e Proc. nº 23079.024254/2015-08 (Prof. Diogo

Malan). O Sr. Diretor informa que, devido ao prazo, assinou ad referendum a

solicitação da professora Juliana Magalhães para se afastar por dez dias no mês

de junho a fim de participar em Congresso na Itália. Em votação, o afastamento

foi aprovado por unanimidade. Em seguida o professor Carlos Magno informa

que  o  professor  Diogo  Malan  solicita  afastamento  do  país  no  período  de

primeiro de julho de dois mil e quinze a trinta de junho de dois mil e dezesseis,

para  realização  de  pós-doutorado  na  Universidade  de  Coimbra.  O  relator

informa que o afastamento foi aprovado por unanimidade pelos professores do

Departamento de Direito do Estado. Em votação, o afastamento foi aprovado

por unanimidade.  Seguindo ao ponto 5,  formação de Bancas de Progressão

Docente, passa-se ao pedidos do Prof. Sidney Guerra (23079.061718/2014-78),

da Professora Sayonara Grilo e do Professor Luigi Bonizatto. Para a solicitação
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do professor Sidney Guerra, a Banca indicada pelo Departamento de Direito do

Estado é formada pelos professores: Ana Lucia Sabadell, Moacir  Sancovschi

(FACC)  e  Wilson  J.  Mendonça  (IFCS).  Para  o  pedido  do  professor  Luigi

Bonizatto, de progressão múltipla, de professor adjunto II para III e III para IV,

a Banca indicada pelo Departamento é formada pelos professores Ana Lucia

Sabadell,  Alexandre  Assumpção  e  Marco  Aurélio  Santana  (IFCS)  e  para  o

pedido da professora Sayonara Grilo, a Banca indicada pelo Departamento de

Direito Social e Econômico é a seguinte: Professores Ana Lúcia Sabadell, Luiz

Cesar de Queiroz Ribeiro e Wilson J. Mendonça (IFCS). Em votação, as três

bancas foram aprovadas por unanimidade. Passa-se ao ponto seis: Proposta de

Regulamentação de estacionamento externo  (relator-proponente  Prof. Diogo

Malan). O professor Diogo Malan inicia falando na dificuldade que encontra

em dar aulas nos dias de confraternização dos estudantes na rua, em frente à

porta  da  FND,  devido  ao  grande  barulho  e  também  pela  dificuldade  em

estacionar seu veículo nas vagas devido ao grande número de alunos ocupando

o referido espaço.  O professor segue sua fala sugerindo que algumas vagas

sejam  reservadas  aos  servidores  lotados  na  FND  e  diz  que  arcará  com as

despesas  com  adesivos  para  os  carros  e  com  a  pintura  no  asfalto  para

demarcação dessas vagas. Sugere que a Congregação aprove a emissão de um

ofício por parte da direção da FND à autoridade municipal responsável, para

que  se  afixem  placas  indicando  a  destinação  dessas  vagas.  O  Sr.  Diretor

informa que já foram contactados o Comando Militar do Leste e o Comando da

Policlínica  do  Exército,  pois  há  alguns  anos  atrás  os  professores  da  FND

tinham  algumas  vagas  destinadas  a  eles  na  Policlínica,  ao  lado  da  FND.

Informa que quando assumiu a Direção, tentou obter novamente essas vagas, o

que foi negado por motivo de segurança. Fez uma tentativa junto à Fundação

Parques e Jardins, para utilização do Campo de Santana,  o que também foi

negado.  Segue  informando  que  há  mais  de  quatro  anos  fez  um  pedido  à

Prefeitura  Universitária  (UFRJ)  para  a  regularização  do  estacionamento

externo,  assim  como  funciona  na  Praia  Vermelha,  mas  ainda  não  obteve

resposta  definitiva  e  efetiva.  Segue  dizendo  que  pode  ser  discutido  pela

Congregação a questão do estacionamento e das festas realizadas rua, em frente
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à porta da FND. O discente Leonardo pede a palavra e faz uma solicitação para

que esses assuntos que são ligados diretamente aos discentes sejam dialogados

com eles antes de chegarem à Congregação.  Ressalta também que as festas

organizadas pelo CACO são também manifestações políticas, exemplificando a

última  festa  realizada  onde  o  lucro  foi  direcionado  à  Associação  dos

Terceirizados da UFRJ. Após discussão, o Sr. Diretor propõe a formação de um

grupo de trabalho formado por dois docentes, dois técnicos administrativos e

dois discentes para que, partindo da proposta do professor Diogo Malan, fosse

criada uma regulamentação à utilização do estacionamento e à realização de

eventos na rua, em frente à FND. Para esse GT foram indicados os professores

Diogo Malan e Larissa de Oliveira, os técnicos Alessandra Monteiro e Walmir

Penedo e  mais  dois  discentes  que  serão  indicados  pelo  Centro  Acadêmico.

Passando  ao  ponto  sete:  Revalidação de Diploma de Graduação:  Proc.

23079.017234/2014-91  e  Proc. 23079.039657/2013-00;  ambos  tiveram seus

Pareceres aprovados. Passando ao ponto oito: Edital de Eventos PR3 – 2015/2:

Proc.23079.024227/2015-  27  (Profa.Cristiane  Brandão)  e  Proc.

23079.029628/2015-73 (Prof. Márcia Cristina Souza). Avisa ao professores que

os pedidos deverão ser enviados até o final de junho. Em votação, o pedido da

docente Cristiane Brandão, sobre uma parceria da EMERJ com a FND para a

realização  do  I  Seminário  Ibero-Americano  sobre  violência  de  gênero  e

feminicídio, a ser realizado no mês de agosto e o pedido da docente Márcia

Cristina Souza, sobre a realização de um seminário pelos 20 anos da Lei dos

Juizados Especiais Cíveis e sua perspectiva frente ao novo Código de Processo

Civil, a ser realizado na FND em setembro próximo, foram ambos aprovados

por unanimidade. Em seguida, o Sr. Diretor informa que a FND foi convidada

pela OAB e pelo Tribunal de Justiça para um evento sobre Mediação, que será

realizado durante uma semana de junho, com a abertura na FND, no Salão

Nobre,  no dia  15 de junho. 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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