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Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete do mês de julho 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 133ª 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 Flores-
tas), Prof. Ednaldo Oliveira dos Santos (Chefe do Departamento de Ciências Ambientais), Prof. Alexandre Mi-
guel do Nascimento (Chefe do Departamento de Produtos Florestais), Prof. Marco Antonio Monte (Vice-Chefe
do Departamento de Silvicultura), Prof. Rafael Coll Delgado (Coordenador do Programa de Pós Graduação
em Ciências Florestais e Ambientais), Profª. Evânia Galvão Mendonça. (Vice-Coordenadora do Curso de En-
genharia Florestal), Meri Diana Strauss Foesch (Representante dos discentes da Pós-Graduação) e Letícia
Castro Corrêa (Representante dos discentes de graduação) –, além do Prof. Alexandre Monteiro de Carvalho
(Coordenador do PET-Florestas), como convidado. Constatado o Quórum, o Sr. Presidente agradeceu a pre-
sença de todos e solicitou a inclusão do décimo primeiro item de pauta, Processo sobre a I Semana de Refle -
xão sobre o Ensino de Engenharia Florestal e XV Semana Acadêmica de Engenharia Florestal. O Sr. Presi -
dente passou, então, ao primeiro item de pauta: Aprovação da Ata da 132ª Reunião Ordinária do CON-
SUNI-IF. Após a leitura da ata pelos Conselheiros, foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento,
passou-se ao segundo item de pauta: Planejamento Orçamentário da UFRRJ. A relatoria foi do Prof. João
Vicente, que fez breves comentários sobre o Planejamento Orçamentário 2015 e que embora já esteja em
execução necessita ser aprovação pelo Conselho Universitário, conforme prevê o Estatuto da UFRRJ. Além
disso, informou que já foram realizadas inúmeras reuniões entre os diretores de institutos e a PROAF, PRO-
PLADI e PROAD, relacionadas às dificuldades financeiras e que recentemente foi nomeado o Prof. Roberto
de Souza Rodrigues (Instituto Multidisciplinar) como Pró-Reitor Adjunto de Planejamento e Desenvolvimento,
e em reunião com a Reitoria, o Pró-Reitor e os diretores de institutos discutiram o Planejamento de execução
orçamentária para investimento. Continuando, ressaltou que a Administração Superior apresentou números
para 2015, sendo R$ 81,7 milhões destinados ao custeio e R$ 17,9 milhões para investimentos. Em vista dis-
so, foi discutida uma proposta entre a Administração Superior e os diretores a ser enviada ao Conselho Uni-
versitário antes do corte orçamentário promovido pelo governo federal, que resultou na formação de um gru-
po de trabalho (GT) presidido pelo Prof. João Vicente de Figueiredo Latorraca (Diretor do IF), Profª. Solange
Viana Paschoal B. (Diretora do IB), Prof. Daniel Ribeiro de Oliveira, (Diretor do ICSA), Prof. Alexandre Fortes
(Diretor do IM), Profª. Nídia Majerowicz (Pró-Reitora da PROAF) e o Prof. Roberto de Souza Rodrigues (Pró-
Reitor Adjunto da PROPLADI). Esse Grupo recebeu uma planilha de obras da PROPLADI que incluiu as
obras do Instituto de Florestas (IF), a saber: Laboratório de Anatomia da Madeira e Acervo da Xiloteca (R$
80.625,00), Laboratório de Limnologia (R$ 67.500,00) e Laboratório de Modelagem Atmosférica e Ambiental
(R$ 85.500,00), além de R$ 600.000,00 para equipamentos a serem distribuídos entre os Institutos de Agro -
nomia, Floresta, Biologia, Veterinária, Zootecnia e Tecnolgia, referente ao ano de 2015. Sendo assim, ele so -
licitou aos chefes dos departamentos para elaborarem suas demandas de equipamentos destinados ao ensi-
no de graduação para comporem a proposta orçamentária de 2016. Passando ao terceiro item de pauta.
Apresentação do Relatório Final da Comissão para Estudo de criação do Curso de Especialização/Re-
sidência em Engenharia Florestal (Portaria IF 063 de 03/12/2015). O Prof. Luís Mauro, que fez a relatoria
do ponto, relembrou o histórico da Comissão inicial que elaborou o Relatório Final e o encaminhamento para
os Departamentos do IF. Complementando, fez um balanço sobre a apreciação do documento por parte do
DCA, que concordou em parte com a proposta. Em seguida a palavra foi dada ao DPF e DS. Com a palavra o
Prof. Alexandre Miguel, chefe do DPF, afirmou que o Departamento não é contra, mas tem restrições quanto
a disponibilidade de infraestrutura existente no Instituto para abrigar o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu
de Residência em Engenharia Florestal e procedeu à leitura do Memorando nº 034-DPF/IF, datado de 30 de
junho de 2015, que encaminha a posição do Colegiado do DPF acerca da proposta. Fazendo uso da palavra
o Prof. Marco Monte, Vice-Chefe do DS, acrescentou que o Colegiado não viu benefícios para o Departamen-
to, nesse momento, e que o Colegiado levantou muitas dúvidas sobre essa proposta. Em seguida, o Prof. Ed-
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naldo, Chefe do DCA, afirmou que seu Colegiado aprovou por maioria a proposta com determinados ajustes.
Tomando a palavra o Sr. Presidente esclareceu que a ideia é de que esse Curso seja feita fora do Campus,
ou seja, em órgãos governamentais, não governamentais e empresas privadas. Ao final como houve rejeição
por dois departamentos do Instituto, quanto ao formato do Curso, conclui-se que não há condições para apro -
vação da proposta. Em vista disso, o Sr. Presidente solicitou ao Prof. Luís Mauro a participação da Comissão
em novas reuniões com os departamentos em uma tentativa de revitalizar a residência florestal. Passando ao
quarto item de pauta. Oferecimento de disciplinas do PPGCAF. O Prof. Rafael, relator deste ponto, solici-
tou aos chefes dos departamentos do Instituto que cada docente informe a(s) disciplina(s), o(s) local(ais) e
o(s) semestre(s) a serem ofertadas. Com a palavra o Sr. Presidente informou que a grade curricular é definiti-
va e tem que ser cumprida e alertou aos chefes, considerando a renovação do corpo docente do IF, que dos
novos docentes, poucos estão atuando junto ao PPGCAF na oferta de disciplinas regulares. Passando ao
quinto item de pauta. Processo nº 23083009967/2012-21. Relatório final de defesa de doutorado do
Prof. Emanuel Gomes de Araújo. O Relator, Prof. Marco Monte, apresentou toda a documentação inerente
ao Processo e solicitou aprovação e encaminhamento do mesmo para encerramento. Após votação foi apro-
vado por unanimidade. Em seguida discutiu-se o sexto item de pauta. Aproveitamento do segundo colo-
cado no concurso para Professor Adjunto na área de Viveiro e Implantação Florestal. O Prof. Marco
Monte, que fez a relatoria, apresentou os motivos acerca dessa solicitação. Após esses esclarecimentos, foi
feita a votação e aprovada por unanimidade. Passando para o sétimo item de pauta. Projeto FAPUR – In-
dústria Extrativa e Comercial POP LTDA, sobre Reflorestamento de Compensação Ambiental na Área de Pre-
servação Ambiental (APA) Morro Agudo, em Nova Iguaçu. Este ponto também teve como relator o Prof. Mar-
co Monte, onde apresentou as informações relativas ao Projeto, a ser coordenado pelo Prof. Paulo Sérgio dos
Santos Leles. Após discussão, a plenária por unanimidade decidiu que seja incluída na Proposta o cronogra-
ma físico-financeiro e o plano de aplicação de recursos; somente após essas devidas inserções, a mesma po-
derá ser apreciada novamente em Reunião Ordinária do CONSUNI-IF. Passando ao oitavo item de pauta.
Processo nº 23083.010366/2013-42. Requerimento de horário especial de Tiago José B. Sales. A relato-
ria foi do Prof. Alexandre Miguel. Ele apresentou toda a documentação relativa ao Processo e após votação
foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, passou-se ao  nono item de pauta. Processo nº
23083.001745/2013-41. Solicitação de prorrogação de Doutorado da Professora Natália Dias de Souza.
O Prof. Alexandre Miguel do Nascimento, repassou as informações inerentes ao Processo e que após a vota-
ção  foi  aprovada  por  unanimidade.  Passando  para  o  décimo  item  de  pauta. Processo  nº
23083.002777/2015-26. Progressão Funcional do Professor Jarbas Marçal de Queiroz de Professor As-
sociado II para Associado III. A relatoria deste ponto foi do Prof. Ednaldo Oliveira dos Santos, chefe do
DCA. Ele mostrou toda a documentação relativa ao Processo e após as devidas informações foi aprovado por
unanimidade. Passando ao décimo primeiro item de pauta. Processo sobre a I Semana de Reflexão so-
bre o Ensino de engenharia Florestal e XV Semana Acadêmica de Engenharia Florestal . Para discutir
este ponto foi convidado o Prof. Alexandre Monteiro, Coordenador do PET-Floresta. O Relator abordou os trâ-
mites para aprovação do evento, estabelecendo o período entre 14 e 18 de setembro de 2015 para sua reali -
zação. Solicitou, também, a suspensão das aulas no IF, durante o evento, apresentou a grade de palestran-
tes e outras atividades a serem desenvolvidas nos referidos eventos. Com a palavra o Prof. Ednaldo comuni-
cou que o DCA tem dificuldades em suspender as aulas ministradas para outros cursos e pediu a compreen-
são do CONSUNI-IF acerca da impossibilidade de suspender as aulas, contudo, reafirmou que o DCA apoia
integralmente e participará ativamente destes. Vários conselheiros deram várias sugestões com objetivo de
melhorar a programação dos eventos. Após apreciação e votação as semanas foram aprovadas por unanimi-
dade. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, sobre a qual eu, Dalson Wili-
am Chain, para constar, lavro a presente ata, que segue assinada pelo Senhor Presidente e pelos demais
membros participantes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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NOME ASSINATURA

Prof. João Vicente de Figueiredo Latorraca

Prof. Luís Mauro Sampaio Magalhães

Prof. Ednaldo Oliveira dos Santos

Prof. Alexandre Miguel do Nascimento

Prof. Marco Antonio Monte

Prof. Rafael Coll Delgado

Profª. Evânia Galvão Mendonça

Discente de Pós-Graduação Meri Diana Strauss Foesch

Discente de Graduação Letícia Castro Corrêa
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