
                 

Ata da Reunião Extraordinária da E. Congregação, de 22/03/2017

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, realizou-se, na Sala da

Congregação Professor Hermes Lima, reunião extraordinária da Egrégia Congregação da Faculdade

Nacional de Direito, sob a presidência do Senhor Diretor Flávio Alves Martins e com a presença

dos seguintes membros:  Prof. Carlos Bolonha, Vice-Diretor,  Profa. Cecília Lois, Prof. Guilherme

Martins, Profa. Ana Paula Barbosa, Profa. Cristiane Brandão, Profa. Marcia Souza, Prof. Francisco

Ortigão,  representante  dos  Técnicos  Administrativos  Alessandra  Monteiro,  representante  da

associação dos ex-alunos Paulo Horn, além da representação discente pelo C.A.C.O. Os pontos da

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

falta  de  pagamento  de  salários  e  benefícios  (serviços  terceirizados  de  limpeza).  2)  Bancas

examinadoras  de concursos públicos -  Edital  215/2016. Passando aos informes,  o Sr Presidente

realiza leitura de e-mail de candidato a concurso de professor substituto., que havia recorrido da

decisão  da  não aceitação  de sua inscrição  no certame e qua  afirma  desisitir  de  qualquer  novo

recurso. Outro informe foi a publicação da permuta da Profa. Juliane Gamba para a Universidade

Federal de Uberlândia. Em seguida, informa-se acerca de processo do Ministério Público Federal

acerca da cantina do CACO e da xerox, que a Reitoria notificou a FUSER (xerox), no dia 9 de

março, para que desocupe o espaço sob pena das medidas judiciais cabíveis. Após, comenta-se a

decisão  da  PR-5 de  não prestar  ajuda  para  promover  a  manutenção  do Projeto  NIAC (Núcleo

Interdisciplinar  de  Assistência  e  Cidadania),  coordenado atualmente  pela  Profa.  Junya Barletta.

Neste momento, o Sr. Diretor propõe que os membros da Congregação apreciem duas propostas de

moção, para posterior votação: 1) Moção de pesar pelo falecimento do aluno Mateus Borsatto, no

dia  9  de  março,  que  é  aprovada  por  unanimidade.  2)  Moção  de  repúdio  contra  a  reforma

previdenciária,  que  é  aprovada  por  unanimidade,  com  pequena  modificação  proposta  pela

representação  dos  ex-alunos.  Profa.  Cecília  Lois  solicita  que  seja  registrado  em  Ata  que  a

Coordenação do PPGD tem tentado contato com a PR-2 e com o Reitor devido à ausência total de

bolsas de pós-graduação,  mas não tem obtido sucesso.  Passando à pauta,  o primeiro  ponto é a

deliberação  acerca  da  falta  de  pagamento  de  salários  e  benefícios  (serviços  terceirizados  de

limpeza).  Sr Diretor  informa que somente  no dia  17 de março,  foram pagos os  benefícios  dos

funcionários  de  limpeza  e  que  o  dos  vigilantes  está  regularizado.  Como  o  serviço  não  foi

interrompido, este ponto de pauta perde o objeto. Porém, o Sr Presidente delibera que, no caso de

haver interrupção de algum serviço, a Faculdade não terá condições de funcionar. Segundo ponto,

Bancas Examinadoras de concursos públicos - Edital 215/2016. Profa. Marcia Xavier apresenta as



propostas das bancas retificadas. Direito Constitucional: presidindo a banca, Sidney Guerra (UFRJ);

como titulares, Maria Elizabete Guimarães Teixeira Rocha (UniCEUB), Roger Leal (USP), Patrícia

Ferreira Batista (UERJ), Vanessa Regina Lírio do Vale (Estácio); como suplentes, Ingo Wolfgang

Sarlet (PUC-RS) e Sérgio Antônio Silva Guerra (FGV). A proposta é aprovada por unanimidade.

Direito Penal: presidindo a banca, Carlos Japiassu (UFRJ); como titulares, Luciana Boiteux (UFRJ),

Sergio Shecaira (USP), Juarez Cirino (UFPR), Renato Vieira (USP); como suplentes, Ana Sabadell

(UFRJ) e João Ricardo Dornelles (PUC-RJ). Em votação, a proposta é aprovada por unanimidade.

Nesse 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. 


