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Ata da reunião extraordinária do Conselho de Coordenação do Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas, realizada no décimo sétimo dia do mês de junho de dois mil e dezenove, no sala da 
Congregação da FACC, campus da Praia Vermelha, às treze horas e trinta minutos, sob a 
presidência do Decano do CCJE, Prof. Flávio Alves Martins, com a presença dos Conselheiros 
Efetivos: Prof. Antonio Licha (Vice-Decano), Prof.ª Elaine Tavares (Diretora do COPPEAD), 
Prof. David Kupfer (Diretor do IE), Prof. Paulo Cesar Pereira (FACC) e Técnico-Administrativo 
Francisco Eduardo Ascenso (IRID). Suplentes: Prof. Antonio José Barbosa, em substituição à 
Prof.ª Eliane Ribeiro (FACC), Prof.ª Sandra Becker, em substituição ao Prof. Leonardo Valente 
(IRID) e Aluna Cinthia Gonçalves (IE), em substituição ao Aluno Matheus Machado (FACC). 
Convidados: Prof. Helios Malebranche (Coordenador de Planejamento e Projetos do CCJE e 
representante do CCJE no CONSUNI), Prof. Marilson Santana (representante do CCJE no 
CEG), Prof. Luiz Cláudio Gomes (Coordenador Acadêmico de Graduação do CCJE), Técnico-
Administrativa Alessandra Monteiro (Superintendente do CCJE), Técnico-Administrativo 
Vinícius Fernandes (Coordenador de Comunicação e TI do CCJE) e Prof. Amaury Fernandes 
(Escola de Comunicação). Iniciada a sessão, aberto o Expediente, o Decano passou alguns 
INFORMES: a) na presente data ocorreu, às 11 horas, na Faculdade Nacional de Direito, a 
primeira sessão das Audiências Públicas para prestação de contas da Decania do CCJE e, às 17 
horas, ocorrerá a segunda sessão, no Auditório da Decania do CFCH. No próximo dia 24 de 
junho, haverá a terceira sessão, às 16h30, na Faculdade de Letras. O relatório final da prestação 
de contas e a apresentação em PowerPoint exibida nas audiências serão publicizados no portal 
do CCJE. No início de dezembro deverá ser realizada uma nova rodada de audiências; b) na 
presente data ocorrerá a apuração da eleição para representantes na CPPD, na qual concorrem, 
para duas vagas, três candidatos: Prof. Fabio de Silos Sá Earp (IE), Prof. Luciano Coutinho 
(FACC) e Prof. Paulo Cesar Pereira (FACC); c) na sessão especial do CONSUNI do dia 30 de 
maio foi aprovada a criação do Conselho de Extensão Universitária. A Resolução CONSUNI nº 
12/2019 que disciplina a matéria foi publicada no Diário Oficial da União nº 150, Seção 1, p. 50, 
de 03/06/2019. As Decanias devem providenciar a escolha de seus respectivos representantes no 
Conselho de Extensão Universitária no prazo máximo de 60 dias, contados a partir da publicação 
da resolução; d) haverá amanhã, dia 18/06, sessão especial do CONSUNI, com quórum 
qualificado, que pautará a representação dos Professores Titulares nas Congregações; e) em 
função de solicitações das Unidades, o prazo estipulado pela Resolução CCJE nº 01/2019, no 
tocante ao envio dos seus respectivos baremas de estágio probatório docente, será prorrogado por 
mais 60 dias; f) a reunião ordinária do Conselho de Coordenação prevista para o dia 27 de junho 
será adiada para o dia 04 de julho, estando mantido o local (sala da Congregação da FACC). A 
Conselheira Cinthia Gonçalves informou que amanhã, no CT, será realizada a posse da nova 
gestão do DCE. Passando-se à ORDEM DO DIA, o Decano submeteu o pedido de inversão dos 
itens 1 e 2 da pauta. Em votação, foi aprovada a alteração. 1. Regimento do Conselho de 
Coordenação. Proc. nº 23079.021238/2019-89. Interessado: Decania do CCJE.  O Prof. Luiz 
Cláudio Gomes, membro da Comissão de Assessoria Jurídica no âmbito do CCJE (CAJ), traz 
uma apresentação inicial do tema, o qual não será votado na presente sessão. O professor ressalta 
que, em virtude da aprovação, em novembro, do Regimento do CCJE, o Regimento do Conselho 
de Coordenação precisa ser atualizado e adequado, inclusive, em relação à Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB). Então, partindo-se do regimento atual, já foram sinalizadas algumas 
alterações pontuais pela comissão. A CAJ, a partir das emendas sugeridas pelos membros do 
Conselho, fará a consolidação das propostas e trará o texto final para deliberação nas próximas 
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sessões. Assim, a CAJ, por meio do e-mail institucional da Decania, receberá, até o dia 02 de 
julho, propostas de emendas/alterações enviadas pelos Conselheiros. 2. Regulamentação de 
festas. A Conselheira Cinthia faz uma breve exposição sobre a proposta apresentada, que foi a 
única recebida pelo Conselho a respeito do tema. A Conselheira menciona que o texto se baseia 
na regulamentação discutida no âmbito da UFF em 2015 e destaca como um dos aspectos 
importantes do documento o compromisso que seria assumido pela Reitoria em prover espaços 
adequados para a realização de festas e confraternizações, com a estrutura necessária. Outro 
ponto do texto que a Conselheira destaca é a proposta de criação de uma comissão responsável 
por regulamentar e autorizar os eventos. O Prof. David Kupfer se manifesta no sentido de 
reconhecer o valor da proposta apresentada, no entanto, pontua que, na prática, seria de difícil 
implementação, em virtude de entraves estruturais e administrativos da Universidade. A Prof.ª 
Elaine Tavares faz a menção de que o ponto relacionado ao compromisso da Reitoria em destinar 
espaços adequados para festas poderia esbarrar em restrições de ordem orçamentária. Após 
debates, o Prof. Flávio, então, submeteu a proposta de que a Conselheira Cinthia, juntamente 
com o Prof. David e com o Conselheiro Francisco Ascenso, com base no documento 
apresentado, apontasse sugestões a serem consolidadas num texto final que, após deliberação 
pelo Conselho em sessão futura, será encaminhado para a Reitoria. Em votação, a proposta foi 
aprovada. 3. Proc. nº 23079.010372/2019-54. Interessado: COPPEAD. Assunto: Criação de 
Curso MBA Executivo – Ênfase em Estratégia. O parecer do relator, Prof. Antonio Licha, foi 
favorável. APROVADO por unanimidade. 4. Substituição de membro da Câmara de 
Relações Internacionais (CRI/CCJE). Antes da deliberação sobre o item da pauta, o Prof. 
Amaury Fernandes, ex-Diretor da Escola de Comunicação e futuro Diretor da Diretoria de 
Relações Internacionais (DRI), foi convidado pela Decania para fazer uma apresentação inicial 
sobre seus projetos para o campo das relações internacionais da UFRJ. Dentre as propostas 
apontadas pelo professor, está a de estreitar a relação com as Decanias e seus respectivos 
representantes na área de relações internacionais, bem como com os representantes no âmbito 
das Unidades, para obter um diagnóstico atualizado sobre o tema. Além disso, pretende reativar 
de forma mais intensa as atividades do Conselho de Relações Internacionais. Entrando no item 
da pauta, o Prof. Flávio pontua que a substituição dos professores Carlos Frederico Leão Rocha 
(IE) e Eduardo Raupp de Vargas (COPPEAD) se faz necessária porque ambos não conseguirão 
compatibilizar as funções na Câmara com aquelas que assumirão na nova gestão da Reitoria. 
Assim, para compor a CRI, foi indicado como representante do IE o professor André de Melo 
Modenesi e, como representante do COPPEAD, indicou-se a professora Marie Anne Macadar 
Moron, sendo as substituições APROVADAS pelo Conselho. 5. Orçamento Participativo 
CCJE/2019. O Prof. Helios Malebranche, presidente da Câmara Paritária de Orçamento 
Participativo (CPOP/CCJE), inicia a apresentação indicando as Unidades que enviaram suas 
demandas à Câmara: FND, COPPEAD e IPPUR. Assim, a primeira parcela a ser disponibilizada, 
no valor de até R$ 5.000,00, será destinada às unidades citadas que encaminharam seus pedidos 
dentro do prazo estipulado pela Câmara. O Prof. David e o Prof. Antonio José ponderaram que o 
IE e a FACC elaboraram, em reunião, ações comuns, e que irão averiguar o motivo pelo qual os 
pedidos não foram enviados tempestivamente. O Prof. Helios menciona também que ainda está 
pendente a indicação de representante na Câmara de Planejamento pelo IRID, a qual é vinculada 
à Coordenação de Planejamento e Projetos do CCJE. Outro ponto levantado pelo professor é a 
necessidade de substituição de membro da CPOP, em virtude do afastamento para formação em 
pós-graduação da servidora Viviane Penso Magalhães (IPPUR). Assim, foi indicada para compor 
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a Câmara a servidora Almaisa Monteiro de Souza (COPPEAD), sendo a substituição 
APROVADA pelo Conselho. A Superintendente do CCJE, servidora Alessandra Monteiro, 
também membro da CPOP, informa que no próximo dia 24 de junho haverá nova reunião da 
Câmara. Nada mais havendo a tratar, o Decano agradeceu a presença de todas e todos e deu por 
encerrada a sessão. E para constar, eu, Thais de Souza Andrade, lavrei a presente ata que segue 
por mim assinada e pelo Decano do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da UFRJ, Prof. 
Flávio Alves Martins. Rio de Janeiro, 17 de junho de 2019. 
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