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Ata da Reunião Ordinária da Congregação de 01/04/2016 3 

 4 

No primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se, na Sala da 5 

Congregação Professor Hermes Lima, reunião da Egrégia Congregação da FND, sob a 6 

presidência do Senhor Diretor Flávio Alves Martins e com a presença dos seguintes 7 

membros: Carlos Bolonha, Vice-Diretor, Prof. Luíz Cláudio Gomes e Prof. Alexandre 8 

Assumpção, representante dos Adjuntos, Prof. Guilherme Martins, pela Chefia do 9 

Departamento de Direito Civil, Prof. Fábio Shecaira, pela Chefia do Departamento de Teoria 10 

do Direito, Profa. Márcia Xavier Souza, pela Chefia do Departamento de Direito do Estado, 11 

Prof. Eduardo Maneira, pela Chefia do Departamento de Direito Social e Econômico, Profa. 12 

Cíntia Muniz Konder, representantes dos Assistentes, a representação dos Técnicos 13 

Administrativos por Alessandra Monteiro e Fábio Feliciano, além da representação discente. 14 

A pauta, conforme divulgado quando da convocação, foi a seguinte: 1) Aprovação da Ata da 15 

reunião de 24/02; 2) Discussão e deliberação acerca da segurança na FND e corte de postos 16 

de vigilantes; 3) Retificação da distribuição de pontos e perfis básicos de promoção e 17 

progressão docente (Resolução 08/2014); 4) Relatórios de progressão docente: Proc. nº 18 

23079.057651/2015-58 (Profa. Cristiane Brandão); 5) Formação de banca examinadora de 19 

progressão docente (Proc. nº 23079.010141/2016-06, Prof. Alexandre Assumpção, e Proc. nº 20 

23079.009749/2016-80, Prof. Lorenzo Pompílio da Hora). 6) Licença docente com 21 

afastamento para pós-doutorado (Proc. nº 23079.009741/2016-13); 7) Pedidos de 22 

afastamento, ad referendum (Proc. nº 23079.011278/2016-70, Profa. Sayonara Grillo da 23 

Silva, Proc. nº 23079.011651/2016-92, Prof. Flávio Alves Martins, Proc. nº 24 

23079.012217/2016-20 e Prof. Guilherme Martins, proc. nº 23079.012217/2016-20); 8) 25 

Deliberação para assento na E. Congregação pelos ex-alunos (Proc. nº 23079.017601/2013-26 

13. Relator: Prof. Luiz Cláudio Gomes); e 9) Revalidação de diploma, Proc. nº 27 

23079.058630/2014-79. Os Sr. Diretor agradece a presença de todos e passa aos informes: 28 

1) Relativo à Comissão Temporária de Alocação de Vagas Docentes (COTAV), 29 

provavelmente a partir de maio, conforme informação da Pró-Reitora de Pessoal e o que não 30 

ocorre desde 2012, para distribuição de vagas docentes. O Sr. Diretor solicita à Chefias de 31 

Departamento que façam uma priorização de vagas para cada Departamento, em suas 32 

reuniões ordinárias, e que as encaminhem na próxima reunião da Congregação. 2) Início do 33 

primeiro semestre de 2016, dia 04/04 até dia 05/08. Foram enviadas informações úteis a 34 

todos os professores, e o Sr. Diretor solicita à Chefias de Departamento que observem 35 

atentamente o início do período letivo, de modo a orientar os professores. E 3) O dia 06/04 36 
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terá um ato convocado pela Reitoria em defesa dos movimentos sociais, em relação ao 1 

processo de impeachment, que será realizado no IFCS a partir das 18h. A Profa. Cíntia 2 

Konder, Presidente da Comissão de Biblioteca, informa que recebeu uma requisição das 3 

bibliotecárias para envio de uma planilha com sugestões bibliográficas pelos Departamentos 4 

e o CACO, para proceder com a compra dos livros. O Prof. Alexandre informa sobre visita 5 

da Comissão de Avaliação do curso de Direito no mês de abril. O Sr. Diretor solicita que os 6 

professores, principalmente os substitutos, atualizem as informações junto da Secretaria de 7 

Departamentos, conforme já solicitado em comunicado via e-mail, para a visita da Comissão 8 

de Avaliação do INEP, nos dias 18 e 19/04. Passando ao ponto um da pauta: aprovação da 9 

Ata da reunião de 24/02. Nenhuma modificação proposta, foi aprovada por unanimidade. 10 

Ponto dois: discussão e deliberação acerca da segurança na FND e o corte de postos de 11 

vigilantes. O Sr. Diretor informa que ainda não houve uma solução definitiva, apesar das 12 

várias reuniões junto à Reitoria e seu compromisso em relação à restituição dos postos de 13 

segurança na FND. A Faculdade continua com três vigilantes, um a menos que o mínimo. O 14 

Sr. Diretor solicita aos membros da Congregação que deliberem acerca deste fato. O Prof. 15 

Fábio Shecaira pergunta sobre a quantidade de vigilantes no semestre anterior, em relação à 16 

atual, ao que é respondido que no fim de 2015 havia 04 (quatro) vigilantes, e atualmente 17 

somente 03 (três). A servidora Alessandra faz dois encaminhamentos: 01) enviar um 18 

comunicado formal da Congregação em relação à questão da falta de segurança na Unidade, 19 

tanto em função do NPJ, quanto da realização de concursos, onde há necessidade de apoio. 20 

02) Solicita que o atendimento seja feito num único turno de segurança, lembrando da 21 

vulnerabilidade da troca de turnos, que ocorre às 19h00. Solicita que os setores atendam 22 

somente das 9h00 às 19h00. A representação discente manifesta que já buscou diálogo com 23 

a Reitoria, porém sem retorno. Sugere também a elaboração de um comunicado oficial para 24 

obter o posicionamento da Reitoria sobre o fato. Também solicita informações sobre o 25 

fechamento ou não da Unidade antes do início do semestre, e propõe a discussão. O Sr. 26 

Diretor trata da elaboração de um memorando oficial direcionado à Reitoria, com cópia para 27 

a PR-6, de acordo com os encaminhamentos dos técnicos e dos discentes, cobrando um 28 

posicionamento acerca dos cortes de postos de trabalho, feito sem qualquer discussão junto à 29 

comunidade acadêmica. O Sr. Diretor solicita à Profa. Cíntia, à servidora Alessandra e a 30 

um(a) discente que se reúnam e redijam a carta, cobrando uma resposta com prazo 31 

estabelecido. Em relação à abertura do prédio, o Sr. Diretor informa que o prédio será aberto 32 

em horário normal. Em relação ao atendimento, até que seja regularizada a questão da 33 

segurança, o Sr. Diretor encaminha para que seja mantido o horário atual de atendimento 34 

nos setores, das 9h00 às 19h00. Todos os encaminhamentos são aprovados, em votação 35 

unânime. Ponto três: retificação da distribuição de pontos e perfis básicos de promoção e 36 

progressão docentes (Resolução CONSUNI 08/2014). Em verificação, o Prof. Alexandre 37 
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observou dois erros na Resolução de pontuação publicada pelo CCJE. No Grupo I, 1 

observou-se a falta de pontuação para participação em bancas de seleção de monitores (por 2 

disciplina). No Grupo II, observou erro material no título do quadro. Sugere, então, a 3 

inclusão e retificação dos pontos propostos. Em votação unânime, os encaminhamentos são 4 

aprovados. Ponto quatro: relatório de progressão docente (proc. nº 23079.057651/2015-58 - 5 

Profa. Cristiane Brandão). O Prof. Alexandre faz leitura do Parecer da Comissão pela 6 

aprovação e, em votação unânime, o pedido é aprovado. Ponto cinco: formação de banca 7 

examinadora de progressão docente. Proc. nº 23079.010141/2016-06 (Prof. Alexandre 8 

Assumpção) e proc. nº 23079.009749/2016-80 (Prof. Lorenzo Pompílio da hora). A mesma 9 

banca foi sugerida para os dois processos, formada pelos Profs. Ana Sabadell (FND), 10 

Antônio José Alves da Cunha (IPPMG) e Wilson Mendonça (IFCS). Proposta aprovada em 11 

votação por maioria (abstenção do Prof. Alexandre). Ponto seis: licença docente com 12 

afastamento para pós-doutorado (proc. nº 23079.009741/2016-13 - Prof. Lorenzo). O Prof. 13 

Guilherme Martins faz relato do pedido, informando que o Departamento foi favorável, 14 

inclusive há professor substituto. O período é de um ano, de 01 de abril de 2016 a 31 de 15 

março de 2017. Pedido aprovado, em votação unânime. Ponto sete: pedidos de afastamento 16 

(aprovados ad referendum). Profa. Sayonara Grillo e Prof. Flávio Alves Martins (do país) e 17 

Prof. Guilherme Martins (no país). Pedidos aprovados em votação unânime. Ponto oito: 18 

deliberação para assento na E. Congregação pela Associação de ex-alunos (proc. nº 19 

23079.017601/2013-13 - relator: Prof. Luiz Cláudio Gomes). O Prof. Luiz Cláudio faz 20 

leitura do seu Parecer, que é favorável ao pedido da ASSOAD, após homologação pelo 21 

CONSUNI. O encaminhamento é pelo assento com direito a voz somente e até que seja 22 

referendado pelo CONSUNI é aprovado por maioria (duas abstenções). Ponto nove: 23 

revalidação de diploma (processo n 23079.058630/2014-79). Após cumprimento de 24 

exigências, o SCRID demanda que a interessada seja submetida a avaliações básicas no 25 

âmbito dos Departamentos. O encaminhamento é aprovado, conforme Parecer do SCRIID, 26 

em votação unânime. Nesse momento, o Sr. Presidente agradece aos presentes e encerra a 27 

reunião. Eu, Rodrigo Karl Fernandes, para constar, lavrei a presente ata que, após aprovada, 28 

será por mim assinada e pelo Senhor Diretor da Faculdade Nacional de Direito, Professor 29 

Flávio Alves Martins.  30 


