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Às nove horas e dez minutos do dia dezenove do mês de junho 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), 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),  e  como  convidados,  os  professores  Alexandre
Monteiro de Carvalho (Coordenador do PET-Florestas) e Emanuel José Gomes de Araújo (Coordenador da
Comissão de Estágio Supervisionado). Constatado o Quórum, o Sr. Presidente agradeceu a presença de
todos e passou ao primeiro item de pauta: Aprovação da Ata 131ª da Reunião Ordinária do CONSUNI-IF.
Após a leitura da ata pelos Conselheiros, foi aprovada por unanimidade. Passando ao  segundo item de
pauta:  Semana de reflexão sobre o ensino de Engenharia  Florestal  e semana acadêmica.  Relator  Prof.
Alexandre  Monteiro.  O  Relator  iniciou  sua  apresentação  remetendo  a  uma  reunião  realizada  no  dia
17/06/2015 incluindo representantes do PET Floresta, Flora Jr., CAEF, Diretor do IF entre outros, onde foi
definido o período de 14 a 18 de setembro de 2015 para a Semana de Reflexão com os seguintes tópicos
principais a serem discutidos: Currículo do Curso de Engenharia Florestal e relações modernas de ensino-
aprendizagem. Defendeu a necessidade de suspensão das aulas durante o Evento e a presença integral dos
professores, além de pedir um posicionamento da Diretoria do IF. Com a palavra o Sr. Diretor do IF informou
que a forma correta de realização da semana deveria ser como “evento”, via Pró-Reitoria de Extensão e com
origem de algum departamento e detalhou a necessidade de se avaliar o Curso, inclusive os programas de
Pós-Graduação e oportunidade dos mesmos. Pedindo a palavra o Prof. Ednaldo considera que esse Evento
deva ser organizado pela Coordenação do Curso, como vem sendo feito em outros Institutos da UFRRJ, e
não por um Departamento, por se tratar de assunto diretamente relacionado ao Curso; pediu á Diretoria que
verificasse em que documento estaria escrito que a Coordenação não possa ser a organizada deste tipo de
Evento. Se não tiver nada em contrário, que a Coordenação fosse a organizadora do mesmo. Colocada em
votação a proposta da Semana de Reflexão no período de 14-18/09/2015 foi aprovada por unanimidade,
contudo, quem iniciaria o processo e posterior retorno ao CONSUNI para encaminhamento à Administração
Superior, deveria verificar a documentação relativa, e se realmente somente um Departamento é quem pode,
organizar, que foi o processo fosse feito pelo Departamento de Produtos Florestais. Com a palavra o Sr.
Diretor  propôs a  apresentação  em bloco  dos  itens  sexto,  sétimo,  oitavo,  décimo segundo e  décimo
primeiro, nesta ordem, por ser do mesmo relator. A relatoria de todos estes pontos foi do Prof. Ednaldo, que
apresentou  inicialmente  informações  detalhadas  dos  processos  23083.010673/2014-12  e
23083.001590/2015-13  (sexto  e  sétimo  itens),  acerca  das  solicitações  de  progressão  funcional,
respectivamente dos  professores Carlos  Domingos da Silva  e  José  Francisco de Oliveira  Junior.  Nesse
momento o Sr. Diretor se ausentou da reunião que passou a ser presidida pelo Sr. Vice Diretor que propôs a
votação em bloco destes processos, os quais as respectivas progressões foram aprovadas por unanimidade.
Já com o retorno do Sr. Diretor, o Prof. Ednaldo apresentou o oitavo item de pauta: Progressão Funcional
do Professor  Luís  Mauro Sampaio  Magalhães de Professor  Associado IV para Titular/Classe E.  Após a
apresentação das informações inerentes ao processo (23083.004503/2014-91) foram aprovados: (i) Indicação
de Nomes para a Comissão Especial; (ii) aprovada a progressão condicionada à apresentação pelo DCA de
documento que contenha a conferência da documentação para fins de comprovação da pontuação contida no
Barema, conforme Deliberação do CEPE No 078, de 11/0/05/2015. Passando ao décimo segundo item de
pauta: Progressão Funcional da Professora Silvia Regina Gói de Professor Associado IV para Titular/Classe
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E. Com a palavra o relator, Prof. Ednaldo, apresentou informações acerca do processo (23083.003728/2014-
20)  e ressaltou que neste caso o que se estava pautando era a aprovação dos nomes indicados para a
Comissão Especial. Após várias discussões, foi aprovada a indicação dos nomes para compor a Comissão
Especial, contudo em relação à progressão ficou decidido que o processo retornaria ao DCA para a inclusão
de  documentos  faltantes.  O  Sr.  Diretor  passou  ao  décimo  primeiro  item  de  pauta: Solicitação  de
Afastamento do país do Prof. Ednaldo Oliveira dos Santos para participar da XI CALMET em Seul, Coréia do
Sul  (Processo nº  23083.003757/2015-72)  -  Relator:  Prof.  Prof.  Ednaldo  Oliveira  dos  Santos.  Tomando a
palavra o Prof. Ednaldo expôs toda a documentação do processo e informou que será substituído pelo Prof.
Gustavo  Bastos  Lyra;  ao  final  sua  solicitação  foi  aprovada por  unanimidade. Em seguida  passou-se  ao
terceiro item de pauta: Alteração no regulamento do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso
de Graduação em Engenharia Florestal. Relator: Prof. Emanuel de Araújo .  O professor Emanuel  salientou
que a Comissão de Estágio verificou e propôs algumas alterações a serem feitas em artigos do regimento
anteriormente aprovado (10º, 11º e 18º). A alteração de artigo 10º foi aprovada por unanimidade e ficou agora
estabelecido como segue“Art. 10º. A Comissão de Estágio compõe-se de no mínimo três membros titulares
indicados pelos departamentos e seus suplentes, preferencialmente um de cada departamento do Instituto de
Florestas,  sendo  um dos  membros  titulares  indicado  pela  Coordenação  do  Curso  como  presidente  da
Comissão de Estágio”. Quanto a alteração no artigo 11º, foi sugerido pelos professores Eduardo e Ednaldo
que o encaminhamento da documentação dos discentes ao DEST seja feita via a Coordenação de Curso.
Quanto ao 18º artigo foi aprovado por unanimidade e agora está descrito da seguinte forma:  “Art.  28.  A
inscrição no Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório obedecerá ao calendário de matrícula da UFRRJ e
eventualmente será facultado ao aluno solicitar matrícula em atividade de estágio em qualquer época, desde
que permita a conclusão da carga horária correspondente a disciplina no corrente semestre, do ano civil
desde que autorizado pela Comissão de Estágio”. Passando ao quarto item de pauta: Homologação da Ata
da  Reunião  da  Comissão  Eleitoral  do  processo  de  escolha  do  Coordenador  e  do  Vice-coordenador  do
PPGPDS: Relator Prof. João Vicente de Figueiredo Latorraca. Com a palavra o Sr. Diretor apresentou a ata
da comissão eleitoral e ata do colegiado do PPGPDS, tendo sido homologados os nomes dos Professores
André Felippe Nunes Freitas e Gustavo Bastos Lyra para Coordenador e Vice, respectivamente. Com relação
ao quinto item de pauta: Relatório Final da Comissão para Estudo da Residência em Engenharia Florestal
(Portaria IF 063 de 03/12/2013) - Sugestões dos Departamentos e indicação de nomes para comissão, o Sr.
Diretor sugeriu que fosse protelado para a próxima reunião, devido à extensa pauta desta reunião. Ao final, a
sugestão  foi  aprovada  por  unanimidade. Dando  prosseguimento,  discutiu-se  o  nono  item  de  pauta:
Aproveitamento  de  Concurso.  O  DS  se  manifesta  favorável  ao  aproveitamento  do  candidato  Gláucio
Marcelino Marques pela UFPI (Oficio 194/15-GR/UFPI). A relatoria ficou a cargo do Prof. Tiago B. Breier, que
apresentou o ofício 194/15-GR/UFPI, e esclareceu acerca da situação e tirou as devidas dúvidas à plenária.
No final a solicitação foi aprovada por unanimidade.  Na sequência passou-se ao  décimo item de pauta:
Números dos últimos dois anos (2013-2014) de avaliação do PPGCAF/SUCUPIRA-CAPES. Relator: Prof.
Rafael C. Delgado. Com a palavra o Prof. Rafael apresentou a avaliação do PPGCAF/SUCUPIRA/CAPES
BIÊNIO 2013/2014, informando que os números apurados representam crescimento, em todos os aspectos,
quando  comparados  ao  biênio  anterior.  Entretanto  enfocou  que  melhorias  soa  necessárias,  tais  como
bibliografia, disciplinas oferecidas (1º e 2º semestres), reestruturação de algumas disciplinas e tempo médio
de curso (Mestrado e Doutorado). Passando ao décimo terceiro item de pauta:  Relatos da reunião sobre
planejamento e orçamento entre os diretores de institutos e a administração superior. O relator, Prof. João
Vicente,  comentou que participou de uma reunião com a administração superior acerca dos números do
orçamento 2015, para custeio, investimento, pessoal e encargos sociais. Ele comentou que o IF não constava
no planejamento atual  de obras,  concluindo que pairavam dúvidas sobre a inclusão das obras do DCA.
Quanto a equipamentos e material permanente o IF foi contemplado com R$180.000,00 (empregados na
aquisição da empilhadeira). Além disso, o Sr. Diretor do IF comentou que discorda desse planejamento, pois
os institutos têm passivos que precisam ser resolvidos além de novas obras que precisam de planilhas. Como



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE FLORESTAS

Ata da 132ª Reunião Ordinária do Conselho de Unidade do Instituto de Florestas da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro realizada em 19 de junho de 2015.

 
resultado  da  reunião  com  a  administração  superior  foi  instituída  um  comissão  para  discutir  e  propor
alternativas para o planejamento 2015/2016 e que ele será membro da comissão e assim terá oportunidade
de reverter o planejamento já estabelecido. Explanou também sobre os corte orçamentários do MEC para as
universidades  federais  em  torno  de  21%.  Passando  ao  décimo  quarto  item  de  pauta:  Processo  nº
23122.007613/2015-81 – Pedido de redistribuição da Profª. Glauciane da Mata Ataide. Após a apresentação
das peças do processo pelo relator,  Prof.  Tiago,  o pedido de redistribuição foi aprovado condicionado à
chegada da vaga oferecida pela UFSJ. Um item de pauta adicional foi inserido. Solicitação de afastamento do
país do Prof. Luís Mauro Sampaio Magalhães. Prof. Luís Mauro usando da palavra informou que este pedido
é para participar da  X Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Dessarrollo em Havana/Cuba, no
período de 06 a 10 de Julho de 2015. As atividades inerentes, no período de afastamento do Professor, não
trarão  prejuízos,  pois  serão  dadas  pelo  professor  Carlos  Domingos  da  Silva.  Por  fim,  passou-se  para
Assuntos  Gerais.  (I)  O  IF  recebeu  no  dia  16/06/15  a  visita  do  Engenheiro  Civil  Dutra,  membro  da
COPEA/PROPLADI,  a  fim  de  avaliar  as  condições  da  rede  de  esgotos  do  IF,  que  foi  considerada
insatisfatória, necessitando, portanto, de recuperação e substituição de parte. O Engenheiro se comprometeu
a elaborar planilhas orçamentárias necessárias para a inclusão no planejamento da Universidade. (II) Com
relação à realização do CONFLAT, foi solicitada a indicação de nomes do DCA e DPF para emissão de
portaria.  (III)  Em  relação  à  criação  da  Comissão  incumbida  de  estabelecer  os  critérios  de  progressão
funcional do IF solicitou que o DCA encaminhasse os nomes pata titular e suplente. (IV) O Sr. Diretor do IF
informou que as placas de turmas de formandos foram retiradas,  e posteriormente estará propondo um
formato padrão. (V) Para constar fez a divulgação dos editais 01 e 02 da EDUR que trata do 1º Concurso
Literário da UFRRJ e das normas de submissão de originais para publicação de obras, respectivamente. (VI)
Apresentou o processo 3719/12 e Memorando nº46/IF/15 que trata do Projeto de Extensão “Elaboração de
Livro  texto  para  o  curso  de  extensão  ecossocial:  formação  de  agentes  de  reflorestamento”.  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.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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