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Às nove horas e quinze minutos do dia onze do mês de maio 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  131ª  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. Flávia Souza Rocha (Coordenadora do Programa
de  Pós  Graduação  em  Práticas  em  Desenvolvimento  Sustentável),  Prof  Eduardo  Vinícius  da  Silva.
(Coordenador do Curso de Engenharia Florestal), Prof. Jayme Magalhães Santangelo (Representante dos
Docentes  do  Instituto  de  Florestas  no  CONSUNI)  e  o  Servidor  Francisco  Gilberto  da  Silva  Filho
(Representante dos Técnicos-Administrativos do Instituto de Florestas no CONSUNI), além dos convidados
professores  Hugo  Barbosa  Amorim  e  Paulo  Sérgio  dos  Santos  Leles  e  a  discente  Letícia  Castro.
Constatando o Quórum, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e passou ao  primeiro item de
pauta: Aprovação das Atas 129ª e 130ª de Reuniões Ordinárias do CONSUNI-IF . Após a leitura das
duas  atas  pelos  Conselheiros,  as  respectivas  atas  foram aprovadas.  Antes  de  dar  prosseguimento  a
reunião, o Sr. Presidente deu os seguintes comunicados: (i) Devido a alteração no Calendário Acadêmico,
os professores devem reprogramar suas férias ate o dia 22/05/2015, conforme Memorando expedido pelo
DP/UFRRJ;  (ii)  Os  diretores  dos  institutos  tiveram  recentemente  reunião  com  a  Reitora  e  nesta  foi
comunicado que existe a possibilidade de instalação na UFRRJ de um local de testes pelo INMETRO, onde
pata tanto, a Reitora se reunirá com representantes do INMETRO para tratar sobre esse assunto. Outro
assunto discutido foi que a UFRRJ precisa fazer seu Cadastramento Ambiental Rural (CAR). Aproveitando a
oportunidade, o Sr. Presidente solicitou que houvesse mudança de pauta para que o segundo Item fosse
Cadastro Ambiental Rural (CAR), ponto 8 da convocatória, o que foi acatado por todos. Assim, para que
se  pudesse  ter  melhor  entendimento  do  assunto  foi  convidado  o  Prof.  Hugo,  que  teceu  alguns
esclarecimentos sobre o tema, porém ressaltou que há diversas dúvidas quanto a realização deste CAR
pela Universidade. Ao final ficou estabelecido que a Diretoria do IF solicitaria maiores detalhes da Comissão
da UFRRJ que já está trabalhando no tema para que o CONSUNI possa se posicionar. Tomando a palavra,
o Prof. Luís Mauro solicitou à plenária que o item Curso de Especialização/Residência sob sua relatoria
pudesse ser discutido ainda no início da reunião, pois devido a outro compromisso teria que se ausentar
antes  do  término  da  Reunião,  o  que  foi  aprovado.  Assim,  o  terceiro  item  de  pauta foi Curso  de
Especialização/Residência Florestal, onde o Prof. Luís Mauro deu detalhes acerca da proposta do Curso
do relatório da Comissão instituída no Instituto para tratar sobre o assunto. Segundo ele o Curso seria
inicialmente  misto,  com  os  dois  regimes  (Especialização  e  Residência)  funcionando  paralelamente
principalmente pela falta de recursos, com duração de dois anos; além disso, a Comissão elaborou um
calendário para que se possa cumprir as etapas necessárias com objetivo da proposta ser aprovada ainda
em 2015 para que o Curso seja implementando em 2016. Ao final ficou decidido que essa proposta seria
discutida nos Departamentos, e esses encaminhariam as suas contribuições até o dia 08 de junho próximo,
para que o CONSUNI possa discutir e se possível aprová-la na próxima reunião ordinária deste Conselho.
Passando ao quarto item de pauta: Processo nº 23083.001197/2015-11 (Progressão Funcional do Prof.
Alexandre Monteiro de Carvalho, de Associado I para Associado II). O Relator, Prof. Alexandre Miguel,
detalhou informações acerca do referido Processo, e ao final a progressão foi aprovada por unanimidade.
Em seguida discutiu-se o quinto item de pauta: Processos de Progressão à Classe de Professor Titular
do professor Acácio Geraldo de Carvalho (nº 23083.003347/2014-41), Azarias Machado de Andrade
(nº  003375/2014-68)  e  Heber  dos  Santos  Abreu  (nº  23083.003352/2014-53).  A relatoria  foi  do  Prof.
Alexandre Miguel, onde fez a leitura da ata do DPF que aprovou a indicação de nomes para composição
das  Comissões  Especiais  que  avaliarão  as  Progressões  destes  professores.  Após  a  leitura  das
documentações apresentadas, o CONSUNI aprovou as indicações dos nomes, porém com a ressalva de
que sejam anexados aos processos os currículos dos indicados. O próximo ponto discutido foi o sexto item
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de pauta: Processo nº 23083.003319/2012-77 (Projeto de Extensão intitulado “Elaboração de Livro-
Texto para o Curso de Extensão Ecossocial Formação de Agentes de Reflorestamento” do prof.
Tarci Gomes Parajara do Departamento de Teoria e Planejamento de Ensino (DTPE) do Instituto de
Educação). A relatoria deste ponto foi do Prof, Jayme a pedido do professor Carlos Domingos (DCA) que
verificou que estava em pauta em reunião do CEPE. O Projeto em questão poderia ser de interesse do
Instituto  de  Florestas,  no  entanto  o  mesmo não  estava  ciente  do  seu  andamento.  Para  dar  melhores
informações sobre este assunto foi convidado o Prof. Paulo Leles (DS), que deu alguns esclarecimentos
sobre um Curso desta natureza que ocorreu no passado com a participação do IF, principalmente do DS,
junto com o DTPE, funcionando até o ano 2010, auspiciado pela antiga CEDAE. Ele ressaltou que a Nova
CEDAE.  O  Prof.  Paulo  Leles  manteve  contato  com  ele  tendo  interesse  em reativar  atividades  dessa
natureza, mas não mais com o formato anterior; ao final o Prof. Paulo Sérgio informou que em relação a
esse  novo  projeto  de Curso  não tem informações pertinentes.  Em vista  disso,  ficou  deliberado  que  o
Instituto pedirá junto ao CEPE maiores informações sobre o mesmo, com o objetivo de avaliar e poder
tomar  uma  decisão.  Dando  continuidade,  passou-se  ao  sétimo  item  de  pauta:  Processo  nº
23083.002573/2015-11  (Solicitação  de  Afastamento  do  país  da  Profa.  Flavia  Souza  Rocha  para
participar do 7th Annual Master’s in Development Practice – França, no período de 07 a 10/06/2015) .
Após breves esclarecimentos feitos pela Profa. Flávia, o afastamento foi aprovado por todos, ficando o Prof.
André Freitas responsável pelas atividades acadêmicas da professora durante o seu afastamento. O Sr.
Presidente solicitou que este afastamento também fosse aprovado pelo DCA. Prosseguindo com a reunião,
foi  discutido  o  item  seguinte  da  pauta:  Realização  do  CONFLAT  (Congresso  Florestal
Latinoamericano) no Brasil. O Sr. Presidente mais uma vez ressaltou a importância da realização deste
evento aqui no Brasil, e em seguida passou a palavra ao Prof. Alexandre Miguel, que comunicou que o DPF
aceitou empreender esforços para organizar este evento e que o Prof. Heber dos Santos Abreu liderará a
organização  do  evento  e  que  ajuda  de outros  colegas  do  Instituto  seria  bem vinda.  O Sr.  Presidente
ressaltou  que  fosse  mantido  contato  também  com  a  UFES  que  manifestou  interesse  em  ajudar  na
organização  do  Evento  em 2017.  Em seguida,  passou-se  ao  nono item de  pauta:  Informe sobre  o
Planejamento Anual das Atividades do Pet – Floresta e Atividade: “Construção do Jardim Vertical”
do dia 13/05/2015 – Dia de Atividades Complementares. Como o Coordenador do PET-Floresta, Prof.
Alexandre Monteiro de Carvalho não pode estar presente, foi substituído pela discente Letícia Castro, que
apresentou o planejamento anual de atividades do PET-Floresta, assim como as atividades já realizadas em
2015. Assuntos Gerais. O Sr. Presidente solicitou que os Chefes dos Departamentos informem acerca do
funcionamento do sistema VOIP para  poder  ter  uma avaliação  acerca  do  mesmo.  O Prof.  Tiago (DS)
informou sobre a participação do DS (Docentes e Discentes) em uma oficina de Apicultura Florestal, no
Instituto de Zootecnia em 2015, participação essa elogiada pelo IZ, resultando em novo convite para o ano
de 2016 . Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, sobre a qual eu, Cleide
Silva de Souza, para constar, lavro a presente ata, que segue assinada pelo Senhor Presidente e pelos
demais membros participantes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME ASSINATURA

Prof. João Vicente de Figueiredo Latorraca

Prof. Luís Mauro Sampaio Magalhães

Prof. Ednaldo Oliveira dos Santos

Prof. Alexandre Miguel do Nascimento 
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Prof. Tiago Böer Breier

Prof. Rafael Cool Delgado

Profa. Flávia Souza Rocha

Prof. Eduardo Vinícius da Silva

Prof. Jayme Magalhães Santangelo

Servidor Francisco Gilberto da Silva Filho
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