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Às nove horas e quinze minutos do dia treze do mês de abril 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  130ª  Reunião
Ordinária,  contando  com  a  presença  dos  seguintes  Conselheiros:  Prof.  João  Vicente  de  Figueiredo
Latorraca (Diretor do Instituto de Florestas), Prof. Luis Mauro Sampaio Magalhães (Vice-Diretor do Instituto
de Florestas), Prof. Ednaldo Oliveira dos Santos (Chefe do Departamento de Ciências Ambientais), Prof.
Alexandre Miguel do Nascimento (Chefe do Departamento de Produtos Florestais), Prof. Tiago Böer Breier
(Chefe do Departamento de Silvicultura),  Prof.  Rafael Coll  Delgado (Coordenador do Programa de Pós
Graduação em Ciências Florestais e Ambientais), Profª. Evania Galvão Mendonça (Vice-Coordenadora do
Curso de Engenharia Florestal)  e Prof.  Jayme Magalhães Santangelo (Representante dos Docentes do
Instituto de Florestas no CONSUNI), e como convidados os Professores Emanuel José Gomes de Araújo e
Hugo Barbosa Amorim. Constatando o Quórum, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e passou
ao primeiro item de pauta: Aprovação da Ata da 129ª Reunião Ordinária do CONSUNI-IF. O Sr Presidente
informou que a ata ainda não estava pronta e que posteriormente será apreciada. Passando ao segundo
item de pauta: Definição de regras para vagas de Estágios Curriculares Obrigatórios Internos. Relator: Prof.
Emanuel  Gomes de  Araújo  (convidado),  presidente  da  Comissão  de Estágio  do Curso  de  Engenharia
Florestal. O Relator explanou sobre a criação do Estágio Supervisionado Obrigatório e sua estruturação.
Foram discutidos os quantitativos de estágios legais e cargas horárias, sendo aprovadas as regras, por
unanimidade,  e  que  serão  disponibilidades  quatro  vagas  semestralmente  para  cada  Departamento,
totalizando doze vagas para o Instituto como um todo. Dando continuidade, e por solicitação do Prof. Tiago,
ele  faria  a  relatoria  em bloco,  assim,  passou-se  ao  terceiro  e  quarto  itens  de  pauta: Processo  nº
23083.010535/2014-25 (Aprovação da solicitação de Progressão Funcional para Professor Associado I do
Prof. Tiago Böer Breier), e Processo nº 23083.000522/2015-29 (Aprovação da solicitação de Progressão
Funcional para Professor Associado III do Professor Paulo Sérgio dos Santos Leles). O Relator detalhou
informações acerca dos processos, que foram aprovados por unanimidade. Passando ao, quinto item de
pauta: Resultado da eleição dos representantes dos TA’s no CONSUNI, tendo como relatar o  Prof. João
Vicente  de  Figueiredo  Latorraca.  O  Presidente  apresentou  a  Ata  de  Eleição  e  o  seguinte  resultado:
Francisco Gilberto da Silva Filho, Técnico-administrativo do Departamento de Ciências Ambientais, eleito
Representante Titular com 10 (dez) votos e Patrícia Fernandes de Oliveira Santos, Técnica-Administrativa
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais, eleita como Representante Suplente
com 05 (cinco) votos, e resultado zero para votos brancos e nulos. Em seguida, discutiu-se o sexto item de
pauta: Discussão sobre autorização para colocação de placas comemorativas das turmas de formandos em
Engenharia  Florestal,  no  saguão  do  Instituto  de  Florestas.  Relator:  Prof.  João  Vicente  de  Figueiredo
Latorraca. O Sr. Presidente apresentou o assunto, alertando para a falta de espaços no saguão do Instituto
para colocação de placas comemorativas. Os Professores Ednaldo e Jayme propuseram que a instalação
de novas placas seja feita acompanhando as paredes das escadarias que dão acesso ao Auditório do
Instituto.  Aproveitando  o  momento,  o  Sr.  Presidente  propôs  também  a  elaboração  de  um  projeto
arquitetônico e de engenharia,  por parte da PROPLADI para a construção de um ambiente que possa
receber  as  placas  existentes e  futuras.  As  propostas  foram aprovadas por  unanimidade.  Passando ao
sétimo item de pauta: Residência Florestal, relatado pelo Prof. João Vicente de Figueiredo Latorraca. Com
a palavra o Sr. Presidente explanou sobre a necessidade de atualizar e melhorar as informações contidas
na  homepage,  incluindo os nomes da comissão, agendas e outras informações necessárias. Pedindo a
palavra, o Prof. Luis Mauro comentou que existe uma comissão trabalhando à residência como curso de
especialização e deu outros informes. Em vista  disso,  o Sr.  Presidente propôs a criação de uma nova
Comissão no Instituto, para alavancar os trabalhos e que os Departamentos discutam e indiquem nomes
para titulares e suplentes para a mesma. Prosseguindo, passou-se ao oitavo item de pauta: Aprovação do
Relatório Semestral referente ao Curso de Doutorado da servidora Carolina Gomes Moreira (Processo nº
23083.004620/2014-54) e de horário especial. O  Prof. Ednaldo Oliveira dos Santos, relator do processo,
detalhou informações acerca do processo, e que no final o relatório aprovado por unanimidade. Passando
ao nono item de pauta: Convênio a ser firmado entre a UFRRJ e o Instituto Baleia Jubarte. O relator do
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ponto, Prof. Edinaldo Oliveira dos Santos, fez explanação sobre o Termo proposto, tais como suas cláusulas
e aditivos No final o pedido foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi debatido o  décimo item de
pauta: Realização do CONFLAT (Congresso Florestal Latinoamericano) no Brasil, que teve como relator o
Prof. Tiago B. Breier. O relator apresentou a ata do Conselho Departamental (Departamento de Silvicultura -
DS) e comentou sobre as dificuldades de realização de eventos desse porte e concluiu que o DS não tem
condições e não é favorável à realização do Evento. Após o encerramento da palavra do relator, o Sr.
Presidente  solicitou  posicionamento  dos  outros  dois  Departamentos  (Ciências  Ambientais  e  Produtos
Florestais).  Para finalizar  passou-se para  Assuntos Gerais.  o Sr.  Presidente fez breve histórico sobre
Diretrizes  para  Utilização  de  Áreas  do  Campus  Seropédica  da  UFRRJ  com  Finalidade  Florestal,
relembrando que o Conselho Universitário autorizou 200 (duzentos) hectares para essa finalidade e sobre a
criação do Grupo de Trabalho do Instituto. Continuando, informou que pela morosidade da Universidade, a
cooperação com o INEA, Prefeitura de Seropédica e Sindicato dos Produtores de Areia de Seropédica foi
canalizada para a EMBRAPA AGROBIOLOGIA. Em seguida foi dada a palavra ao Prof.  Hugo Barbosa
Amorim,  que  fora  convidado  para  discussão.  Este  apresentou  um  documento  datado  de  09/04/2015
remetendo às propostas do Prof. André Felippe Nunes Freitas do Departamento de Ciências Ambientais,
apontando para condições inexequíveis de atendimento. Sugeriu, ainda, que se aprove o plano original e
execute-o,  e  que  posteriormente  a  cada  proposta  recebida  seja  feita  uma  avaliação.  Após  várias
discussões, o Sr. Presidente propôs que se fosse formada uma nova comissão para finalizar o documento
por meio de um calendário de reuniões. Continuando, o Sr. Presidente repassou os seguintes informes: (i)
situação  dos  colaboradores  terceirizados;  (ii)  Alertou  aos  conselheiros  para  questões  relacionadas  ao
veículo  oficial  Logan,  no sentido de evitarem agendas nas quais  o veículo  necessite  pernoitar  fora  do
Instituto, evitando, assim, uma série de problemas; (iii)  Apresentou a contratação de uma empresa, pela
Universidade, para serviços de impressão, descrevendo os quantitativos de equipamentos de impressão e
reprografia  e  de  cotas  destinadas  ao  Instituto  (Diretoria,  Departamentos  e  Coordenações).  Nada  mais
havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, sobre a qual eu, Dalson Wiliam Chain, para
constar,  lavro  a  presente  ata,  que  segue  assinada  pelo  Senhor  Presidente  e  pelos  demais  membros
participantes.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Prof. Jayme Magalhães Santangelo
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