
                  
 

Ata da Reunião Ordinária da Congregação de 26/10/2016 
 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se, na Sala 

Professor Hermes Lima, reunião ordinária da Egrégia Congregação da Faculdade Nacional de 

Direito, sob a presidência do Senhor Diretor, Prof. Flávio Alves Martins,  e com a presença dos 

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

Martins, Profa. Cristiane Brandão, Profa. Ana Paula Barbosa, Prof. Carlos Magno, Prof. Eduardo 

Maneira,  representantes dos Técnicos Administrativos Alessandra Monteiro, Bruno Hayroldes, 

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) 

Aprovação da Ata da reunião de 28/9. 2) Relatório de estágio probatório: proc. nº 

23079.034224/2016-82 (Profa. Juliana Lage); e Proc. nº 23079.048357/2016-36 (Profa. Ana Paula 

Barbosa). 3) Banca de estágio probatório: proc. nº 23079 036529/2016-29 (Profa. Carolina Lins 

Mesquita). 4) Regulamentação colaborador voluntário na FND/Res. CONSUNI 08/2008. 5) 

Relatório de progressão/promoção docente: proc. nº 23079.063499/2014-61 (prof. Carlos Augusto 

Silva - vista com a Profa. Cecília Lois). 6) Banca de progressão docente: proc. nº 

23079.053502/2016-09 (Prof. Flávio Alves Martins). 7) Pedidos de afastamento: proc. nº 

23079.046389/2016-05 (Prof. Fábio Shecaira - Inglaterra, 14 a 20/10/17); Proc. nº 

23079.052878/2016-98 (Prof. João Marcelo Assafim - Suíça, 17 a 24/10). 8) Recurso discente: 

proc. nº 23079.050812/2016-63 (dispensa de disciplina - relator: Prof. Carlos Magno). 9) 

Procedimentos e comissão para propostas ao PDI/UFRJ. 10) Revalidação de diploma de graduação 

(SCRIID): proc. nº 23079.065912/2013-34. 11) Pedido do NEPPDH com relação a docentes no seu 

pós-graduação. Passando ao expediente, o senhor Diretor informa que: encaminhou memorando ao 

Magnífico Reitor solicitando a alocação de um servidor técnico da área de psicologia na FND, para 

atender à COAA, ao DP e ao NPJ; que os pedidos de professors substitutos para 2017 foram 

encaminhados e estão sendo analisados pela câmara docente do CEG; que foi realizada eleição para 

o NDE (eleitos Carlos Bolonha, Rodrigo Garrido, Alexandre Assumpção, Juliana Lage, Marcia 

Xavier e Luiz Cláudio) e será necessária uma eleição suplementar; que foi realizado contato com o 

Comando da PM e, desde o dia 10 de outubro, houve a expansão do Projeto “Centro Presente”, no 

entorno da FND. Por fim, apresentaram-se pedidos de inclusão de pauta: pelo Prof. Carlos Magno, 

como item 3 do ponto 7, afastamento docente do país, e pela ALUMNI com relação ao evento da 

Comenda da Resistência Cidadã, para colocação de uma placa; ambos foram aprovados. Passando-

se à ordem do dia, no ponto um, aprovação da Ata de 28 de setembro; sem alterações, em regime de 



votação foi aprovada por unanimidade. Ponto dois, relatório de estágio probatório: Profa. Juliana 

Lage e Profa. Ana Paula Barbosa. Os relatórios são favoráveis aos pedidos e, em regime de votação, 

ambos foram aprovados com abstenção da Profa. Ana Paula. Terceiro ponto, Formação de banca de 

estágio probatório à Profa. Carolina Lins Mesquita. Sugere-se a banca permanente utilizada neste 

tipo de processo. Em votação, a banca é aprovada por unanimidade. Passando-se ao ponto quatro, 

regulamentação de colaborador voluntário na FND, propõe-se a discussão sem deliberação. A 

sugestão é digitalizar uma proposta de Resolução para que seja encaminhada e apreciada pelos 

membros da Congregação e posteriormente deliberado. Quinto ponto, relatório de 

progressão/promoção docentes. Proc. n. 23079.063499/2014-61 (Prof. Carlos Augusto Silva). Profa. 

Cecília Lois havia pedido vista, e encaminhou que o processo fosse novamente para a Comissão 

avaliadora, uma vez que foram adicionados novos documentos. Em regime de votação, a proposta é 

aprovada por unanimidade. No ponto seis, banca de progressão docente. Proc. nº 

23079.053502/2016-09 (Prof. Flavio Alves Martins). Com a palavra, o Prof. Guilherme Martins 

informa que o processo foi apreciado em reunião do Departamento e sugere que a banca avaliadora 

seja formada pelos Profs. Titulares Ana Sabadell, Wilson Mendonça e Antônio Ledo. Em regime de 

votação, a proposta é aprovada por unanimidade. Sétimo ponto, pedidos de afastamento. Proc. nº 

23079.046389/2016-05 (Prof. Fabio Shecaira - Inglaterra, 14 a 20/01/2017). Proc. nº 

23079.052878/2016-98 (Prof. João Marcelo Assafim - Suíça, 17 a 24/10/2016). Proc. nº 23079. 

(Carolina Cyrillo, Espanha 01/11 a 12/11). Em votação, todos os pedidos são aprovados por 

unanimidade. Ponto oito, recursos discentes. Proc. nº 23079.050812/2016-63 (dispensa de 

disciplina). O Prof. Carlos Magno, relator do processo, realiza leitura de Parecer, que é desfavorável 

ao pedido e o CACO solicita vista ao referido processo. Passando-se ao ponto nove, Procedimentos 

e comissão para propostas ao PDI/UFRJ, o senhor Diretor propõe que seja formada uma comissão, 

formada por um técnico, um docente e um discente, para deliberar acerca do PDI. A indicação dos 

técnicos é Bruno Hayroldes e os membros docentes e discente serão indicados posteriormente. 

Décimo ponto, revalidação de diploma de graduação (SCRIID). Proc. n. 23079.065912/2013-34. 

Após realizar avaliações e cursar disciplinas, o Parecer é favorável à revalidação do diploma e, em 

votação, o pedido é aprovado por unanimidade. Ponto onze, pedido do NEPPDH com relação a 

docentes no seu PPGD. Em resposta a pedido do NEPPDH, de que seus mestrandos possam atuar 

na FND em seus estágios de docência, a Congregação aprova, mediante condições de se restringir 

aos Profs. Marcos Vinícius, Cristiane Brandão e Mariana Trotta e solicita que seja informado, a 

cada semestre, quem serão os estagiários e quais suas áreas de atuação. Em votação, o 

encaminhamento é aprovado por unanimidade. Décimo segundo ponto, pedidos da ALUMNI: o 

primeiro, em relação a afixação de uma placa em homenagem aos 70 anos da Profa. Salete 

Maccaloz. O segundo é referente ao projeto “Nossas Desculpas”, que seria o descerramento de uma 



placa referente ao projeto. Em votação, o primeiro pedido é aprovado por unanimidade, e, o 

segundo, fica decidida a necessidade de apreciação mais detalhada do projeto pela Congregação, 

posteriormente. O Sr. Diretor lembra que os técnicos administrativos deliberaram em favor de greve 

da categoria, que se iniciará a partir de segunda-feira, dia 31/10/2016. 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. 


