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Ata da reunião extraordinária do Conselho de Coordenação do Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas, realizada no décimo oitavo dia do mês de março de dois mil e dezenove, na sala da
Congregação da FACC,  campus da Praia Vermelha, às dezesseis horas, sob a presidência do
Vice-Decano do CCJE, Prof. Antonio Luis Licha, com a presença dos Conselheiros Efetivos: Prof.
Carlos Alberto Bolonha (FND), Prof. David Kupfer (IE), Prof.ª Eliane Ribeiro (FACC), Prof.º Paulo
Cesar Lopes (FACC), Prof.º Flávio Combat (IRID), Maria Aparecida Portugal (COPPEAD), Gabriel
Guimarães (FND).  Suplentes: Prof.º Edwin Muñoz (IPPUR), Prof.ª Sandra Becker (IRID), Prof.º
Eduardo Costa Pinto (IE), Cinthia Gonçalves (IE). Convidados: Prof. Hélios Malebranche (CEG),
Prof.  André Bufoni (CCJE), Waldelice Souza (CCJE). O Vice-Decano iniciou a sessão com os
seguintes informes:  a) Convidou os Conselheiros para a rodada de diálogos das chapas dos
candidatos à Reitoria, na sala da Congregação da FACC no dia dezenove de março, às treze
horas. Informou a estrutura das apresentações. b) Lembrou das eleições para representantes do
CCJE nos Conselhos Superiores.  Apresentou as chapas candidatas.  Na ordem do dia,  como
ponto único foi  feita,  pelos membros da CCP, apresentação dos procedimentos para pesquisa
visando a eleição à Reitoria da UFRJ. A Prof.ª Maria Cristina Miranda, Presidente da CCP, iniciou
apresentando todos os membros da CCP que estavam presentes. Em seguida apresentou as
chapas inscritas e homologadas para concorrer às eleições. Explicou a forma como foi instalado o
processo, informou que a pesquisa não é vinculante para o processo eleitoral propriamente dito e
como é constituída a Comissão Coordenadora da Pesquisa.  Informou sobre o calendário das
eleições. Apresentou também a planilha de presidentes e mesários, informou o prazo de indicação
e as datas dos treinamentos dos mesmos. Informou que o universo da pesquisa são docentes e
técnicos  ativos,  aposentados  somente  os  colaboradores  voluntários,  professores  e  servidores
eméritos, estudantes dos cursos presenciais e a distância, de pós-graduação stricto sensu e lato
sensu com matrícula ativa. Citou todos os que estão impedidos de votar. A Prof.ª Selene Alves,
Consultora da CCP apresentou quais seriam as urnas do CCJE e onde estariam localizadas.
Informou que o IPPUR votaria na faculdade de letras e que o IRID votaria no CFCH, devido à
localização das Unidades. Informou que as urnas funcionarão das nove às dezesseis horas, e que
nas Unidades em que houver o horário noturno, se estenderá até as vinte e uma horas. A Prof.ª
Maria Cristina explicou onde ficaria cada urna e detalhou quem votaria em cada uma delas. A
Prof.ª  Eliane Ribeiro questionou sobre os alunos,  professores e técnicos da FACC que estão
lotados na Faculdade de Letras e a Prof.ª  Sandra Becker questionou sobre o DGEI.  A Prof.ª
Selene  consultou  a  planilha  e  esclareceu  que  todos  esses  eleitores  em  questão  votarão  na
Faculdade de Letras. A Prof.ª Maria Cristina ressaltou a importância de haver um local seguro
para a guarda das urnas de um dia para o outro da votação. Finalizada a participação da CCP, o
Vice-Decano apresentou uma proposta de Moção de Congratulação e Reconhecimento ao Prof.º
David Sérgio Kupfer, por receber o título de pesquisador emérito pelo CNPq, que foi Aprovada por
unanimidade. Também apresentou uma proposta de Nota Pública, dirigida ao TRF, sobre uma
decisão judicial  recentemente divulgada em que 5 membros da UFRJ foram condenados por
utilização  de  recursos  da  FUJB  para  contruções  na  Universidade,  inclusive  do  Restaurante
Universitário,  solicitando reanálise e possível modificação da decisão. Os Conselheiros não se
sentiram confortáveis em aprovar uma Nota Pública referente a um processo do qual não tinham
conhecimento de todo o seu teor. O Vice-Decano encaminhou que o assunto seja reanalisado na
reunião  ordinária  deste  Conselho.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Vice-Decano  agradeceu  a
presença de todas e todos e deu por encerrada a sessão. E para constar, eu Natália Araujo Touza
dos Santos lavrei a presente ata que segue por mim assinada e pelo Vice-Decano do Centro de
Ciências Jurídicas e Econômicas da UFRJ, Prof. Antonio Luis Licha. Rio de Janeiro, 18 de março
de 2019.
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