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Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze na sede do
Instituto de Florestas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, situada na Rodovia BR-465, km 07-
Seropédica/RJ, reuniu-se o Conselho de Unidade (CONSUNI-IF), para a realização da 129ª Reunião  Ordiná-
ria, contando com a presença dos seguintes Professores e Conselheiros: Prof. João Vicente de Figueiredo
Latorraca (Diretor do Instituto de Florestas), Prof. Ednaldo Oliveira dos Santos (Chefe do Departamento de
Ciências Ambientais - DCA), Prof. Alexandre Miguel do Nascimento (Chefe do Departamento de Produtos
Florestais - DPF), Prof. Tiago Böer Breier (Chefe do Departamento de Silvicultura - DS), Profª Flávia Souza
Rocha (Coordenadora do Programa de Pós Graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável), Prof.
Ricardo Valcarcel (Vice-Coordenador do Programa de Pós Graduação em Ciências Florestais e Ambientais) e
a Técnica-administrativa Patrícia Fernandes de Oliveira Santos (Representante dos técnicos-administrativos).
Constatando Quórum o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e passou ao primeiro item de pauta:
Aprovação da Ata da 128ª Reunião Ordinária do CONSUNI-IF. Após apreciação a mesma foi aprovada por
unanimidade. Passando ao  segundo item de pauta: Aprovação da Câmara Florestal no CREA - RJ. O
Relator, Prof. João Vicente de Figueiredo Latorraca, disse que foi uma vitória dos Engenheiros Florestais no
CREA – RJ, pois os assuntos relacionados à área profissional eram discutidos na Câmara de Agronomia, e
agora, além de outros aspectos importantes, evita conflitos profissionais; complementando a informação, com
a participação na câmara propõe-se a criação de mais uma entidade representativa dos Engenheiros Flores-
tais. Dando prosseguimento, discutiu-se o terceiro item de pauta: Papeleta 005/2014 do Prof. Heber dos
Santos Abreu sobre “Solicitação de comunicação à Diretoria do Instituto de Florestas (IF) de não cum-
primento de escala de trabalho de final de ano. A relatoria foi do Prof. João Vicente de Figueiredo Latorra-
ca,  que apresentou o teor  do documento e acrescentou que o técnico-administrativo  (T.A.)  Luiz  Claudio
Krauss, no dia 26/12/2015, foi o responsável pelo não funcionamento IF nesse dia e que o mesmo errou nes -
sa ação. Solicitando a palavra a T.A. Patrícia disse que não ficaria sozinha no prédio por falta de segurança,
exemplificando a sexta-feira do dia 26/12/14 e concluindo que a escala deveria ser revista por questão de se-
gurança. Fazendo uso da palavra o Prof. Ednaldo informou que tinha enviado memorando à Diretoria do Insti-
tuto, dando ciência, que especificamente neste dia, não haveria expediente no DCA, e que nos outros dias o
Departamento funcionou conforme escala de recesso; ao final ele concluiu que a UFRRJ deve rever quais
são os serviços essenciais e também reforçar a segurança. Solicitando a palavra o Prof. Alexandre comentou
que no dia 26/12/14.viu apenas o DPF aberto, e alegou dificuldades de elaborar a escala em função de visitas
a familiares, mas que conseguiu elaborar a referida escala. Ele levantou, ainda, a questão porque eles esta -
vam fazendo a escala e os outros não e concluiu indagando: Até que ponto as escalas vão atender a socieda-
de e como fica a garantia de segurança de nosso(a)s servidore(a)s? Retomando a palavra o relator afirmou
que legalmente tem que ter escala e propôs a elaboração de um documento a cerca do recesso, enfocando
que a Diretoria, Coordenações e Departamentos tiveram problemas em atender as escalas e que para o
próximos períodos de recesso apenas o IF (prédio-sede) permaneça aberto com representantes de suas uni-
dades e também, vislumbrando o ano de 2015, que somente deverá funcionar se contar com um sistema de
segurança da Universidade. A proposta foi aprovada por unanimidade. Passando ao quarto item de pauta:
Realização do VII CONFLAT – Congresso Florestal Latino americano, no Estado do Rio de Janeiro . O
Sr. Presidente perguntou ao Prof. Tiago qual era a posição do DS, conforme decisão da reunião anterior. To-
mando a palavra o Prof. Tiago informou que o DS não tem interesse, pois o Departamento realizou diversos
eventos em 2014 e em vista disso a UFRJ não tem estrutura para tal e que, portanto, o Evento deveria ser re -
alizado na cidade do Rio de Janeiro e mesmo assim teriam vários problemas (custos de idas e vindas, desco-
nhecimento entidade de coordenação internacional, etc.). Com a palavra o Sr. Presidente disse que não seria
o DS a coordenar este Evento, mas sim o Instituto, e possivelmente a UFES, uma vez que ambos já participa-
ram de outras edições e fora acordado que a próxima seria no Brasil. Concordou que a Universidade não se-
ria local adequado e relembrou que o Prof. Rogério Luiz da Silva (Vice-Chefe do Departamento), em reunião
anterior, disse que o DS necessitava participar mais de atividades extras, como esta. O Prof. Tiago concordou
em retornar o assunto para o Departamento e tirar uma comissão para estudar o assunto referente aos recur-
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sos financeiros e de infraestrutura necessários e que manteria contato com a Comissão Internacional. Com a
palavra o Sr. Presidente sugeriu que os Departamentos voltem a discutir a viabilidade para retorno ao CON-
SUNI-IF acerca deste assunto. Em seguida, passou-se para o quinto item de pauta: Calendário de Reuni-
ões Ordinárias do CONSUNI-IF para o ano de 2015. O Sr. Presidente propôs as seguintes datas 27/02,
13/03, 13/04, 11/05, 12/06, 06/07, 21/08, 21/09, 16/10, 06/11 e 04/12, sendo todas as reuniões a serem reali -
zadas às 08:30 horas. Assuntos Gerais. O Sr. Presidente deu os seguinte informes: (i) A atual impossibilida-
de de acesso à Internet devido à problemas com equipamentos e de ordem elétrica, e que estava com suas
soluções devidamente encaminhadas; (ii) O Pró-Reitor de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Insti-
tucional, Prof. Valdomiro Neves, aprovou o conserto do trecho do IF, incluindo Anexos do DS, Pavilhão Prof.
Waldemir João Hora e Núcleo de Biotecnologia Florestal. Além disso, tratou das obras do DCA com o Prof.
Valdomiro e que ele confirmou que faltaria apenas a atualização da planilha para o laboratório de Limnologia.
Aproveitando o momento o Sr. Presidente indagou ao Prof. Ednaldo sobre o acompanhamento das referidas
obras O Prof. Ednaldo respondeu que foram criados grupos de acompanhamento com esta finalidade, mas
como muitos estavam de férias, inclusive na Divisão de Obras da UFRRJ, somente poderia dar uma resposta
posteriormente. (iii) O Sr. Presidente informou sobre as mudanças no calendário acadêmico de 2015, aprova -
das pelo Conselho Universitário (CONSU), que alterou o período de férias para 24/07 a 17/08/15 e que os
Departamentos deverão corrigir as solicitações de férias dos docentes. Para finalizar, o Sr. Presidente comu-
nicou que haverá reunião com Chefes dos Departamentos e os Coordenadores para discussão da atual situa-
ção dos serviços de limpeza e higienização predial no dia 09/03 às 14horas. Nada mais havendo a tratar o Sr.
Presidente  deu  por  encerrada  a  reunião,  sobre  a  qual  eu,  Dalson  Wiliam Chain,  para  constar,  lavro  a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME ASSINATURA

Prof. João Vicente de Figueiredo Latorraca

Prof. Ednaldo Oliveira dos Santos

Prof. Alexandre Miguel do Nascimento 

Prof. Tiago Böer Breier

Profª Flávia Souza Rocha

Prof. Ricardo Valcarcel

Técnica-Administrativa Patrícia Fernandes de Oliveira Santos 

2
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE FLORESTAS

Ata da 129ª Reunião Ordinária do Conselho de Unidade do Instituto de Florestas da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro realizada em, 27 de fevereiro de 2015.

3
70


