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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE
NACIONAL DE DIREITO, REALIZADA SOB A PRESIDÊNCIA DO SENHOR DIRETOR,
PROFESSOR CARLOS BOLONHA, DIA 27 DE FEVEREIRO  DE 2019, ÀS 11:00 HORAS,
NA SALA PROFESSOR HERMES LIMA, CENTRO, RIO DE JANEIRO.

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2019, realizou-se na Sala Professor Hermes Lima, a reunião
ordinária  da  Egrégia  Congregação  da  Faculdade  Nacional  de  Direito,  sob  a  Presidência  do  Diretor,
Professor  Carlos  Bolonha,  e  com a  presença  dos  seguintes  membros:  Professoras  Vanessa  Batista  e
Cecília  Lois,  Representantes  dos  Professores  Titulares;  Professor  Nilo  Pompílio,  Representante
Suplente  dos  Professores  Associados;  Professor  Luiz  Cláudio,  Representante  Suplente  dos
Professores  Adjuntos;  Professor  Cezar  Augusto,  Representante  dos  Professores  Assistentes  e
Auxiliares;  Professor  Antônio  Santoro,  Representante  Suplente  do  Departamento  de  Direito  do
Estado; Fátima Madruga, Raoni Araújo e Raquel Castro,  Representantes Titulares dos Técnicos; Drº
Paulo Horn, Representante ALUMNI; Gabriel Batista, Renan Brochi e Julia Garcia, Representantes do
CACO  e  Maristella  Galvão,  Representante  Suplente  do  CACO.   Os  pontos  de  pauta,  conforme
divulgados quando da convocação, foram os seguintes: a)  Informes: b) Ordem do Dia: 1) Aprovação da
ata do dia 19/12/2018 2) Projeto de Pesquisa: processo n° 23079.062517/2017-31; 3) Convênio: Termo de
Convênio: processo nº 23079.006766/2017-46; 4)  Estágio Probatório: processo n° 23079.062473/2018-
20, em nome de Fabiano Soares Gomes e processo nº 23079.058288/2018-31, em nome de Daniela Silva
Fontoura de Barcellos;  5) Afastamento de docente do e/ou no país: processo nº 23079.001498/2019-38,
em nome de Carlos Magno Siqueira Melo, processo nº 23079.062162/2018-61, em nome de Caroline
Proner  e  processo  nº  23079.006407/2019-51,  em nome  de  Julia  Avila  Franzoni;  6)  Afastamento  de
servidor do e/ou no país:  processo n°  23079.062756/2018-71,  em nome de Lucas  Mateus Bulhões e
processo nº 23079.062756/2018-71, em nome de Luciene dos Santos Correia;  7) Processos Progressão
e/ou  promoção:  processo  nº  23079.060974/2018-71,  em  nome  de Cristina  Gomes  Campos  de  Seta,
Processo nº 23079.062541/2018-51, em nome de Luiz Eduardo de Vasconcellos Figueira, Processo nº
23079.000317/2019-56, em nome de Márcia Cristina Xavier de Souza, Processo nº 23079.061248/2018-
76. em nome de Marcelo de Araújo, Processo nº 23079.056519/2018-71, em nome de Nilo César
Martins Pompílio da Hora. 8) Recursos discentes: Processo nº 23079.049561/2018-36, em nome de
Eric Yuji Carvalho Yazaki e  Processo nº 23079.003935/2019-58, em nome de Marina Kesrouani Lima;
9)Substituição na composição de comissão permanente  de estágio probatório e  aprovação da mesma
comissão aprovada para as progressões de professores adjuntos e assistentes.  10)  Definição de novas
datas  para  a  realização  das  reuniões  extraordinárias  e  para  o  novo  regimento.O  Presidente,
preliminarmente,  informou  que,  motivos  pessoais,  o  professor  Enzo  não  poderia  participar  da
Congregação e aprovou o pedido de inclusão em pauta do processo nº 23079.002117/2019-38, em nome
de Fabio Perin Shecaira. O professor Nilo Pompílio requereu que seu pedido fosse analisado como ponto
02, em razão de sua agenda de trabalho. Ato seguinte, o Presidente passando aos informes, o Presidente
deu as boas vindas à Rafael Esteves, novo Chefe do Departamento de Direito Civil  e à indicação da
professora Daniela Barcellos, na Coordenação de Graduação. Ato seguinte, informa acerca da Reunião de
Professores a ser realizada no dia 12 de março de 2019, às 11 horas, no Auditório Valladão; reitera que os
professores  entreguem relatório  de  viagem,  declaração  e/ou  certificado,  referentes  aos  afastamentos,
qualificação  ou  participação  em  eventos  (congressos)  no  Departamento  Pessoal;  reitera  que  os
Professores Substitutos compareçam ao Departamento Pessoal para assinatura de termo de renovação dos
contratos; informa que haverá duas vagas para Direito do Trabalho e Processo de Trabalho; informa que
nos dias 15 e 16 de maio será realizada a VI JIC JUR; informa que haverá eleição para representantes
professores assistentes e adjuntos que o mandato termina em abril de 2019; informa sobre a estrutura e a
logística do prédio; informa acerca de dois projetos da FND, sendo o primeiro de ordem acadêmica e o
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segundo de ordem logística. O de ordem acadêmica versa sobre revisão de projeto de curso e regimento e
o de ordem logística versa sobre incêndio e acessibilidade; informa sobre a necessidade de envio das atas
de todos os colegiados à Direção para serem divulgados no site da FND; informa que a primeira fase da
eleição para  a  nova  Reitoria  da  UFRJ  terá  três  chapas,  homologadas  em  22/2.  A consulta  pública
paritária,votada pelo Conselho Universitário (Consuni) em 19/2, ouvirá alunos, técnicos-administrativos e
professores sobre os candidatos a reitor e vice-reitor para a futura gestão. A Chapa 10 é formada por
Denise Pires de Carvalho, professora do Instituto de Biofísica (IBCCF), e  Carlos Frederico Leão Rocha,
do Instituto de Economia (IE). A chapa é intitulada “A UFRJ vai ser diferente”.A Chapa 20, “Minerva
2.0”, é composta por Roberto Bartholo, do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa
de Engenharia (Coppe), e João Felippe Cury, também do IE.A Chapa 40, “Unidade e diversidade pela
universidade pública e gratuita”, tem como candidato a reitor o professor Oscar Rosa Mattos, da Escola
Politécnica  (Poli)  e  Maria  Fernanda  Quintela,  do  Instituto  de  Biologia  (IB),  concorrerá  como vice-
reitora.O primeiro turno da pesquisa será realizado nos dias 2, 3 e 4 de abril. Se houver segundo turno, ele
se dará nos dias 15, 16 e 17 de abril.  A divulgação dos resultados está prevista para 18 de abril.  O
primeiro debate está previsto para o  dia 18 de março, às 11h,  no Centro Cultural  Professor Horácio
Macedo (Roxinho), na Cidade Universitária. Dia 19/3, às 17h, no Salão Pedro Calmon, Praia Vermelha.
Dia 21/3, às 15h, no Campus UFRJ-Macaé Professor Aloisio Teixeira (Auditório Cláudio Ulpiano).Dia
25/3, às 10h, no Campus Duque de Caxias Geraldo Cidade – Bloco A. Dia 26/3, às 16h, na Faculdade de
Direito,  no  Centro.  Dia  27/3,  às  11h,  no  Auditório  Rodolpho  Paulo  Rocco,  Cidade  Universitária.
Finalizado os informes, o Presidente informa que a portaria do professor Rafael ainda não saiu e que
deverá se abster na hora da deliberação. Ato seguido, Gabriel Batista, representante do CACO, pediu a
palavra  para  tecer  alguns  comentários  acerca  do  Fundo  de  Amparo  Financeiro  às  Universidades.  O
Presidente passou a ordem do dia.  O primeiro ponto da pauta diz respeito à aprovação da ata do dia
19/12/2018, encaminhada aos membros. O Presidente aprovou, por unanimidade, a ata do dia 19/12/2018.
Com o  pedido  de  inversão  de  pauta,  o  processo  nº  23079.056519/2018-71,em nome  de  Nilo  César
Martins Pompílio da Hora, submetido à votação, aprovado.  O segundo ponto da pauta diz respeito ao
Projeto  de  Pesquisa  vinculada  ao  Núcleo  Interamericano  de  Direitos  Humanos,  processo  nº
23079.062517/2017-31,  em  nome  dos  professores  Hamilton  Gonçalves  Ferraz  e  Siddharta  Legale,
submetido à votação, aprovado. O terceiro ponto da pauta diz respeito ao Termo de Convênio entre as
Universidades  que  integram  o  “Projeto  Sienna”,  processo  nº  23079.006766/2017-46,  transferido  da
Faculdade de Filosofia da UFRJ para a Faculdade Nacional de Direito, submetido à votação, aprovado. O
quarto ponto da pauta  diz respeito ao estágio probatório. O Presidente, antes de adentrar no  quarto
ponto da pauta, requer que seja submetida à aprovação o nono ponto da pauta, qual seja, a substituição
na composição de comissão permanente de estágio probatório e aprovação da mesma comissão aprovada
para as progressões de professores adjuntos e assistentes. O Presidente informa que a Congregação havia
indicado o nome do professor Luis Cláudio para a Comissão de estágio probatório, mas o mesmo ainda é
adjunto  não  podendo  estar  na  composição  de  associados,  de  acordo  com o  regimento  da  UFRJ.  A
comissão de estágio probatório é composta pelos professores Alexandre Assumpção,Luis Claudio Gomes,
Fernando Rocha Rodrigues, do IFCS e pelo discente Matheus Santos. A necessidade é a substituição do
professor Luis Cláudio. O nome aprovado para substituir o professor Luis Claudio é o do professor Luigi
Bonizzato.  Ato  contínuo,  o  Presidente  retorna  ao  quarto  ponto  da  pauta.  O  processo  nº
23079.062473/2018-20, em nome de Fabiano Soares Gomes,  aprovados os nomes para composição da
Comissão de Avaliação. O processo nº 23079. 058288/2018-31, em nome de Daniela Silva Fontoura de
Barcellos, efetuada a leitura do parecer, submetido à votação, aprovado. Saliente-se que o professor Luis
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Claudio assinou, naquele momento com a ratificação da professora Cecilia Lois.  O quinto ponto da
pauta diz respeito ao afastamento de docente do ou no país. Primeiramente, o pedido de afastamento do
professor Carlos Magno Siqueira Melo, processo nº 23079.001498/2019-38, ad referendum, submetido à
votação,  aprovado.  Ato  seguido,  o  pedido  de  prorrogação da  licença  da  professora  Carolina  Proner,
processo 23079.062162/2018-61 para tratar de assuntos particulares até 31/07/2019, submetido à votação,
aprovado. Por fim, o processo  nº 23079.006407/2019-51, em nome de Julia Avila Franzoni, submetido à
votação,  aprovado.  O sexto ponto da pauta  diz respeito ao afastamento de servidor do ou no país.
Primeiramente,  o  pedido  de  afastamento  do  servidor  Lucas  Mateus  Bulhões,  processo  nº
23079.062756/2018-71, submetido à votação, aprovado, com a abstenção do Representante ALUMNI –
Drº Paulo Horn, por entender este que o mestrado poderia ser conciliado dentro do mesmo municipio ou
dentro da própria UFRJ, por meio de redução da carga de trabalho. Ato seguido, o pedido de afastamento
da  servidora  Luciene  dos  Santos  Correia,  processo  nº  23079.062756/2018-71,  submetido  à  votação,
aprovado.  Ato  seguido,  manifestação  do  professor  Luis  Claudio  no  sentido  da  importância  de  uma
regulamentação da UFRJ quanto aos afastamentos de docentes e discentes.  O sétimo ponto da pauta
versa sobre os processos de progressão e promoção. A Congregação aprova o nome da professora Juliana
Magalhães para Comissão de Associados.O processo nº  23079.060974/2018-71, em nome de  Cristina
Gomes Campos de Seta, submetido à votação, aprovado. O processo nº 23079.062541/2018-51, em nome
de  Luiz  Eduardo  de  Vasconcellos  Figueira,  submetido  à  votação,  aprovado.  O  processo  nº

23079.000317/2019-56, em nome de Márcia Cristina Xavier de Souza,, submetido à votação, aprovado.
O processo nº 23079.061248/2018-76, em nome de Marcelo de Araújo, submetido à votação, aprovado.
O  processo  nº  23079.002117/2019-38,  em  nome  de  Fabio  Perin  Shecaira,  submetido  à  votação,
aprovado.Ato  seguido,  o  oitavo  ponto  da  pauta  diz  respeito  aos  recursos  discentes  de  relatoria  do
professor  Luis  Cláudio.  O  Presidente  informa  sobre  o  pedido  de  retirada  de  pauta  do  processo  nº
23079.049561/2018-36,  em nome  de  Eric  Yuji  Carvalho  Yazaki.  Dada  a  palavra  ao  professor  Luis
Claudio,  este informa que resta  diligência  a ser  feita no  processo  nº  23079.049561/2018-36 e  que o
processo entrará na próxima congregação. Ato seguinte, o processo nº 23079.003935/2019-58, em nome
de Marina Kesrouani  Lima,  parecer  submetido à  votação,  aprovado.  O décimo ponto da pauta  diz
respeito  à  definição  de  novas  datas  para  a  realização  das  reuniões  extraordinárias  e  para  o  novo
regimento. O Presidente sugere o adiamento da reunião extraordinária que estava agendada para o dia
12/03/2019. Ato seguinte, é dada a palavra ao Gabriel, representante do CACO, o qual faz apontamento
quanto ao calendário. Ele entende que seria responsável quanto à Unidade deliberar por suspensão do
calendário de reitoria ate o final de abril  de 2019 para evitar trabalhos dobrados, devendo a data ser
agendada na Congregação de 24 de abril de 2019. O Presidente aprova a suspensão  do calendário de
reitoria ate o final de abril de 2019. E nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de
todos e  encerrou  a  sessão.  Eu,  Bruna  de Morais  Lavadores,  para  constar,  lavrei  a  presente  ata  que,
aprovada na sessão de 27 de fevereiro de 2019 é assinada por mim e pelo Diretor,  Professor Carlos
Bolonha.
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