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Ata da Reunião Ordinária da Congregação de 16/12/2016 3 
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Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, tendo sido esta 5 

autoconvocada, conforme o Regimento, em razão de adiamento por falta de quórum à 6 

reunião convocada para o dia quatorze do mesmo mês, realizou-se, na Sala da Congregação 7 

Professor Hermes Lima, reunião da Egrégia Congregação da FND, sob a presidência do 8 

senhor Diretor Flávio Alves Martins e com a presença dos seguintes membros: Prof. Carlos 9 

Bolonha, Vice-Diretor, Prof. Luís Cláudio Gomes, Prof. Carlos Magno, Prof. Francisco 10 

Ortigão, Profa. Ana Paula Barbosa, Prof. Guilherme Martins, representante dos técnicos 11 

administrativos, Rosemary Imamura, além da representação discente. Os pontos da pauta, 12 

conforme divulgados quando da convocação, foram os seguintes: 1) Aprovação das Atas das 13 

reuniões de 26/10, 16/11 e 30/11. 2) Recursos contra indeferimento de inscrição – Edital 14 

215/2016. 3) Recursos discentes: Proc. nº 23079.050812/2016-63 (dispensa de disciplina) 15 

(vista com o CACO); Proc. nº 23079.043217/2016-71 (concomitância - vista com o CACO); 16 

4) Formação de bancas de promoção/progressão docentes: Prof. Carlos Japiassú; Prof. Fábio 17 

Oliveira; Prof. Nilo Pompílio; e Prof. Antonio Santoro. 5) Acordo de cooperação FND e a 18 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. 6) Avaliação de estágio probatório: Prof. Carlos 19 

Augusto Silva. 7) Formação de banca de estágio probatório: Profa. Carolina Cyrillo. 8) 20 

Pedido de afastamento: Profa. Caroline Proner; Prof. Francisco Ortigão (prorrogação). 9) 21 

Mudança de regime de trabalho: Prof. Salo de Carvalho. 10) Alteração de composição do 22 

SCRIID. 11) Pedido de redistribuição: Profa. Juliane C. Gamba. Dando início à reunião, o 23 

Sr. Diretor passa aos informes: que não foi recebida nenhuma contribuição da FND para o 24 

PDI e que está sendo cobrado disso, com razão, pela Decania do CCJE; que a Portaria de 25 

designação da nova composição do NDE foi publicada dia 15/12; e que os técnicos 26 

administrativos, com o fim da greve, retornarão ao trabalho no dia 19. Também solicita-se 27 

que sejam incluídos na ordem do dia relatórios de progressão docente (Prof. Eduardo 28 

Moreira e Prof. Flávio Martins), no ponto doze, o que foi aprovado. Passando à pauta, o 29 

primeiro ponto, aprovação das Atas das reuniões de 26/10, 16/11 e 30/11. Após leitura e sem 30 

modificações, em votação as três Atas são aprovadas por unanimidade. Segundo ponto, 31 

recursos contra indeferimento de inscrição - Edital 215/2016. Todos os recursos 32 

apresentados até a presente data tiveram Parecer pela manutenção do indeferimento e, em 33 

votação, esta foi a decisão aprovada pela maioria, com a abstenção do CACO. Terceiro 34 

ponto: recursos discentes. No Proc. nº 23079.050812/2016-63 (dispensa de disciplina), o 35 
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Parecer, pelo improvimento do recurso, foi aprovado por maioria. O Proc. nº 1 

23079.043217/2016-71 (concomitância), o Parecer pelo improvimento do recurso foi 2 

aprovado por maioria. Passando-se ao ponto quatro, formação de bancas de 3 

promoções/progressões docentes, a pedido da Chefia do Departamento, o pedido do Prof. 4 

Fábio Oliveira foi retirado de pauta. Para o processo do Prof. Carlos Japiassú, a proposta de 5 

banca é Ana Sabadell, Antonio Ledo e Wilson Mendonça. Aprovada por unanimidade. Para 6 

o processo do Prof. Nilo Pompílio, propõe-se Ana Sabadell, Antonio Ledo e Wilson 7 

Mendonça. Proposta aprovada por unanimidade. Para o processo do Prof. Antonio Santoro, a 8 

proposta é Alexandre Assumpção, Ana Sabadell e Vitor Iório. Proposta aprovada por 9 

unanimidade. Quinto ponto, acordo de cooperação entre a FND e a Corte Interamericana de 10 

Direitos Humanos: Proc. nº 23079.058885/2016-01. Parecer pela aprovação do acordo 11 

aprovado por unanimidade. Sexto ponto, avaliação de estágio probatório: Prof. Carlos 12 

Augusto Silva (Proc. nº 23079.063497/2014-72). O relatório final, pela aprovação do estágio 13 

probatório, foi posto em votação e, por unanimidade, seguiu-se o Parecer da Comissão. 14 

Sétimo ponto, formação de banca de estágio probatório: Proc. nº 23079.059090/2016-11 15 

(Profa. Carolina Cyrillo). A Banca Permanente, composta pelos docentes Alexandre 16 

Assumpção, Ana Sabadell e Vitor Iório, e pla discente Camila Figueiredo, é aprovada. Ponto 17 

oito, pedido de afastamento: Proc. nº 23079.058947/2016-77 (Profa. Caroline Proner, de 18 

1/3/17 a 28/2/2018) e Proc. nº 23079.058881/2016-15 (Prof. Francisco Ortigão – 19 

prorrogação de licença para doutorado). Quanto ao primeiro, por ser licença sem 20 

vencimentos para assuntos particulares, ficou decidido que a Chefia do Departamento e a 21 

Direção da FND diligenciarão junto à PR1 para que os encargos em sala de aula não sejam 22 

prejudicados, haja vista que este pedido não gera vaga de professor substituto; conforme a 23 

resposta, tomarão a decisão possível. Quanto ao segundo pedido, o Parecer do relator é 24 

favorável ao pedido. Em votação, foi aprovado por maioria (uma abstenção). Nono ponto, 25 

alteração de regime de trabalho: Proc. nº 23079.056385/2016-27 (Prof. Salo de Carvalho). 26 

Após leitura, pela Profa. Carolina Cyrillo, do Parecer, que é favorável ao pedido, em votação 27 

foi aprovado por maioria (uma abstenção). Décimo ponto, alteração de composição do 28 

SCRIID. Nova proposta de composição: Prof. Marcos Vinícius, Profa. Hannah Sonkajarvi, 29 

Prof. Ângelo Vargas, Prof. Enzo Baiocchi e Profa. Carolina Cyrillo. Em votação, a proposta 30 

é aprovada por unanimidade. Décimo primeiro ponto, pedido de redistribuição com permuta 31 

com docente da U.F. de Uberlândia e do mesmo setor (Direito do Trabalho) da Profa. Juliane 32 

C. Gamba, Departamento de Direito Social e Econômico. Após leitura do Parecer, que é 33 

favorável ao pedido, o pedido foi aprovado por maioria (duas abstenções). Décimo-segundo 34 

ponto, relatório de promoção à Associado do Prof. Eduardo Moreira e relatório de 35 

progressão a Associado III, do Prof. Flávio Martins; ambos os relatórios, favoráveis, foram 36 
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aprovados (este com a abstenção do interessado). Nesse momento, o Sr. Presidente agradece 1 

aos presentes e encerra a reunião, desejando a todas e todos um excelente 2017. Eu, Rodrigo 2 

Karl Fernandes, para constar, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será por mim 3 

assinada e pelo Senhor Diretor da Faculdade Nacional de Direito, Professor Flávio Alves 4 

Martins. 5 


