
                 

Ata     da     Reunião   O  rdinária     da     Congregação     de   30  /09/2015

Aos trinta dias do mês de setembro 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, Prof.

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  Eduardo  Maneira  e

Professora Cecilia Caballero Lois, representantes dos Associados, Professor

Luiz  Eduardo  Figueira,  Chefe  do  Departamento  de  Direito  do  Estado,

Professor Guilherme Martins, Professora Cristiane Brandão e Professor Luiz

Cláudio  M.  Gomes,  representantes  dos  Adjuntos,  Professor  Francisco

Ortigão,  representante  dos  Assistentes,  da  Técnica  Administrativa

Alessandra Monteiro, além da representação discente. Os pontos da pauta,

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

dos  docentes,  representantes  dos  associados,  eleitos; 2)  Calendário

Acadêmico para 2015/2; 3) Pedido de afastamento do Prof. Luigi Bonizatto;

4) Apresentação da proposta do novo Regimento da FND; 5) Homologação

de setorização encaminhada pelo Departamento de Direito de Estado. O Sr.

Diretor   inicia  a  reunião  parabenizando  a  eleição  para  o  Colegiado  dos

professores  Eduardo  Maneira  e  Cecília  Lois,  como  representantes  dos

professores  associados.  Registra  as  ausências  dos  Prof.  Alexandre

Assumpção,  que encontrava-se em Brasília participando de um encontro da

Justiça  Federal,  e  do  Prof.  Enzo  Baiocchi,  por  problemas  de  saúde  na

ocasião. Em seguida, o Sr. Diretor propõe a votação de inclusão de pontos

de pauta: primeiro, os pedidos de afastamento da Profa. Rosangela Luft e da

técnica Fátima Bardano. Aprovados, os pontos foram inclusos no item 3 da

ordem do dia. Em seguida, votou-se pela inclusão do ponto de homologação

de setorização de uma vaga de docente, encaminhado pelo departamento

de Direito do Estado,  também aprovado e incluso como item 5 da pauta.

Passando aos pontos da pauta,  ponto  um:  a comissão eleitoral,  formada
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pelos profs. Luiz Claudio Gomes e Cesar Augusto Rodrigues, encaminhou

Ata  do  processo  eleitoral  para  representação  dos  docentes  Associados.

Havia duas vagas e foram inscritas duas chapas, que foram eleitas: chapa

um (prof. Alexandre Assumpção, titular, e prof. Carlos Japiassu, suplente) e

chapa  dois  (prof.  Cecilia  Lois,  titular,  prof.  Eduardo  Maneira,  suplente)

obtiveram três votos cada uma, e, portanto, foram ambas eleitas. A eleição

foi homologada por unanimidade. Em seguida, no ponto dois, delibera-se o

calendário acadêmico para o segundo semestre de 2015, tendo em vista a

necessidade de regulamentação da Resolução do CONSUNI. Na proposta

de calendário enviada pela Direção, o semestre tem início em 26/10/2015 e

término em 04/03/2016, levando-se em consideração os recessos de fim de

ano,  carnaval,  período  de  inscrições  em  disciplinas  e  a  necessidade  de

oferecer no mínimo 15 semanas letivas devido ao regime de créditos. Outras

datas relevantes no calendário são: depósito de monografias de 1 a 4 de

fevereiro; defesas de monografias, de 15 a 23 de fevereiro; entrega de RCS

no NPJ, 15 a 19 de fevereiro, para alunos do 10o período e concluintes, e 22

a 26 de fevereiro,  para alunos do 7o,  8o,  e 9o períodos; colação de grau,

prevista para o dia 10 de março. Dando prosseguimento, o Sr. Diretor propõe

que as aulas não sejam suspensas durante a JICTAC, a ser realizada no

período de 9 a 13 de novembro,  determinando que não sejam aplicadas

avaliações, nem cobrada presença no período. Em votação a proposta foi

aprovada por unanimidade. Ponto três: pedido de afastamento, aprovado ad

referendum da E. Congregação, para que o Prof. Luigi Bonizatto, participe do

CONPEDI em Madrid, de 3 a 10 de outubro. Depois, pedido de afastamento

da  técnica  Fátima  Bardano,  para  apresentação  de  um  trabalho  em

Congresso de Administração na Argentina, de 1 a 6 de dezembro. Por último,

o pedido de afastamento da professora Rosangela Luft, do dia 26 de outubro

a  1  de  novembro,  na  Universidade  Paris  I.  Todos  os  pedidos  foram

aprovados  por  unanimidade.  Passando  ao  ponto  4,  a  proposta  do  novo

Regimento; na ausência do prof. Enzo Baiocchi, a apresentação é feita pelo

prof.  Luiz  Claudio.  O  Sr.  Diretor  sugere  que,  após  a  apresentação  da

proposta,  sejam acordados  datas  e  procedimentos  para  a  elaboração  do

texto final até o final do ano, para que possa ser homologado pelo Conselho

de  Centro e possa tramitar em 2016 no CONSUNI. O Prof. Luiz Claudio
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sugere  que  em  novembro  ocorra  deliberações  e  audiências  públicas

destinadas  a  todo  corpo  social  da  FND  e  votação  do  texto  final  em

dezembro, com sugestão de convocação de duas reuniões extraordinárias

de  Congregação  em  dezembro.  Após  deliberações,  propõe-se  o

procedimento  de  votação  de  emendas  ponto  a  ponto  em  cada  item  da

proposta de Regimento,  por  meio das representações do segamentos do

corposocial na Congregação, e que as reuniões deliberativas ocorram nos

dias 07 e 09 de dezembro, o que foi aprovado por unanimidade em votação.

Seguindo  para  o  ponto  cinco,  a  homologação  de  setorização  de  vaga

docente  encaminhada  pelo  Departamento  de  Direito  de  Estado,  o  Prof.

Carlos  Magno  faz  leitura  do  Parecer  do  processo  administrativo  nº

23079.029561/2011-36.  Em  síntese,  após  tramitação,  o  Reitor  da  UFRJ

determinou  a  anulação  desse  concurso,  devolvendo  os  autos  para

apreciação da FND. Assim, no respectivo Departamento, decidiu-se que a

referida  vaga  será  para  o  setor  de  Direito  Constitucional/Direito

Administrativo,  a  ser  compartilhada  entre  a  FND e o  Curso  GPDES.  Em

votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. O Sr. Diretor informa

da possibilidade do término da greve dos servidores técnico-administrativos

em reunião próxima. Também comunica que uma Associação de ex-alunos,

a ASSOAD, solicitou que fossem encaminhados nomes para serem por ela

homenageados  em  cerimônia  no  dia  12  de  novembro  próximo.  Após

discussão e deliberação foram indicados os nomes dos Profs. José Ribas,

Francisco  Amnaral  e  Ester  Kosoviski,  o  que  será  noticiado  á  referida

Associação.  Neste  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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