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Às oito horas e quarenta e sete minutos do dia vinte e hum do mês de agosto 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 134ª Reunião
Ordinária, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Prof. João Vicente de Figueiredo Latorraca
(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.
Rogério Luiz da Silva (Chefe do Departamento de Silvicultura), Prof. Rafael Coll Delgado (Coordenador do
Programa de Pós Graduação em Ciências Florestais e Ambientais), Prof. Eduardo Vinicius (Coordenador do
Curso de Engenharia Florestal), Prof. André Felippe Nunes Freitas (Coordenador do Curso de Pós – Gradua-
ção em Praticas em Desenvolvimento Sustentável), Jayme Magalhães Santangelo (Representante dos Do-
centes do IF junto ao CONSUNI-IF), Letícia Castro Corrêa (Vice-Presidente do Centro Acadêmico de Enge-
nharia Florestal), Francisco da Silva Filho (Representante dos Técnicos Administrativos) e como convidado, o
professor Alexandre Monteiro de Carvalho (Coordenador do PET-Florestas). Constatado o Quórum, o Sr. Pre-
sidente agradeceu a presença de todos e solicitou a inclusão como segundo item de pauta, Parecer da co-
missão encarregada de avaliar a documentação para progressão/promoção para Professor Titular do DPF.
Relator: Prof. Alexandre Miguel do Nascimento, escalonando os demais itens de pauta. O Sr. Presidente soli -
citou, também, a Inclusão do nono item de pauta, “Apresentação dos Resultados do PPGPDS”. Relator: An-
dré Felippe Nunes Freitas. O Sr. Presidente, no intuito de liberar o convidado Prof. Alexandre Monteiro conce-
deu a palavra ao mesmo que iniciou sua fala abordando sua ida a Belém – PA, entre os dias 27 e 31 de julho
de 2015 onde participou do XX ENAPET – Encontro Nacional de Educação Tutorial. O Professo Alexandre
Monteiro destacou a atual situação do Programa PET Brasil, caracterizando-a como “situação calamitosa” e
levantou dúvidas se o programa terá continuidade. Ressaltou que alguns grupos da Rural já encerraram suas
atividades e concluiu afirmando que não há possibilidades de melhorias. Com relação a Semana de Reflexão
sobre o ensino de Engenharia Florestal e Semana Acadêmica de Engenharia Florestal apresentou um refina-
mento da programação com participantes externos confirmados a referindo-se a outras possíveis participa-
ções serão discutidas com cada conselho de Departamento do IF. Por último agradeceu a oportunidade e re-
tirou-se da reunião. O Sr. Presidente passou, então, ao primeiro item de pauta: Discussão do BAREMA do
concurso para professor titular livre no IF. Relator: Prof. João Vicente. Relembrou o histórico da vaga de titu-
lar livre disponibilizada para o IF e abordou o tema, referindo-se à Deliberação nº 77 de 11 de maio de 2015,
do CEPE, que estabeleceu o BAREMA para o concurso. Com a palavra o Prof. Alexandre Miguel disse que
em reunião do Conselho de Departamento do DPF, os candidatos ao concurso fizeram uma proposta contem-
plando novas atividades e fundindo o BAREMA para Titular Livre e BAREMA para Titular Carreira. Colocada.
em votação foi aprovada a não inclusão da proposta do DPF, por maioria. Posteriormente foi colocada em vo -
tação a proposta do Edital para Progressão/Promoção para Professor Titular de Carreira com base na Delibe-
ração nº 77 de 11 de maio de 2015, do CEPE retirando-se os itens 1.3 e 1.4, sendo o resultado da votação; 4
(quatro) votos a favor e 3 (três) abstenções, sendo a proposta aprovada por maioria. Passando ao segundo
item de pauta:  Parecer da comissão encarregada de avaliar a documentação para progressão/promoção
para Professor Titular do DPF. Relator: Prof. Alexandre Miguel do Nascimento. O relator apresentou as peças
dos processos nº 23083.003352/2014-53, 23083.003347/2014-41 e 23083.003375/2014-68, respectivamente
dos professores Heber dos Santos Abreu, Acácio Geraldo de Carvalho e Azarias Machado de Andrade, e a
Ata da Reunião Extraordinária do Departamento de Produtos Florestais realizada em 20 de agosto de 2015
onde consta que os candidatos atingiram pontuação mais do que suficiente para alcançarem a pretendida
promoção funcional. Solicitando a Palavra e alegando antecipar o sexto item de pauta, por similaridade; Pro-
cesso 23083.003728/2014-20. Progressão Funcional da Profa. Silvia Regina Goi de Professor Associado IV
para Titular/Classe E: Conferência e Comprovação da Pontuação Contida no BAREMA. Relator: Prof. Ednal-
do. O relator apresentou as peças do processo que foi aprovado por unanimidade, com ressalva à inclusão
da ATA nº132 do CONSUNI-IF. Passando ao terceiro item de pauta: Discussão sobre a utilização do Quios-
que da Reitoria. Relator: Prof. João Vicente. Com a  palavra o Relator discorreu sobre a utilização do quios-
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que para a festa de formandos, enfatizando que o mesmo foi deixado sem limpeza após o evento e que o
Professor Paulo Sérgio se responsabilizou pela utilização do quiosque. Acrescentou que foi contactado pela
Reitoria cobrando providências sobre a arrumação do recinto e concluiu que ele mesmo não mais intermedia-
rá solicitações a menos que ele mesmo esteja presente e solicitou aos chefes de departamentos para comu-
nicarem aos docentes. Passando ao quarto item de pauta: Relato sobre o Processo 23083.0053845/2015-
74. Laudo Técnico sobre o Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). Relator: Prof. João Vicente. O Relator
apresentou o processo e recordou aos presentes o histórico do referido microscópio,  oriundo da FINEP.
Acrescentou que foi procurado pela professora Clarisse Oliveira da Silva – Coordenadora de Pesquisa da
UFRRJ/PROPPG e questionado sobre a documentação do MEV e agendando a utilização por parte de uma
pós-graduanda do Instituto de Zootecnia. Em visita ao laboratório foram feitos questionamentos sobre o uso
do equipamento e posteriormente a Professora Clarice abriu o referido processo. O Relator acrescentou que
a Professora Clarice jamais encaminhou qualquer documento para o IF e se não bastasse esteve no laborató-
rio dando ordens ao Técnico Tiago José Bandeira Sales quanto ao uso indevido do MEV, enfatizando que to-
dos os procedimentos adotados pela Professora Clarice foram incorretos. O Relator procedeu à solicitação de
laudo técnico junto a dpUNION Instrumentação Analítica Científica (Empresa exclusiva na comercialização e
manutenção do MEV), que foi encaminhado ao IF e lido para os membros do conselho. O Relator afirmou ter
procurado o Presidente do CEPEA-CA que tomou ciência do processo e concordou em pautar na reunião de
21 de agosto de 2015. Que em conversa co o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, o mesmo afirmou
desconhecer o processo e solicitou a retirada de pauta do CEPEA-CA e o encaminhamento ao Pró-Reitor.
Continuando o Relator passou à leitura de seu despacho no processo em tela ao Pró-Reitor. Terminada a lei -
tura o Relator informou que obteve informação do Presidente do CEPEA-CA que a professora Clarice enviou
novo processo ao CEPEA-CA e novamente sem aval do Pró-Reitor. Concluiu solicitando aos conselheiros, re-
presentantes do IF na Câmara de Pós-Graduação, que observem se o processo 23083.0053845/2015-74 vai
ser pautado. Passando ao quinto item de pauta: Definição da padronização do tamanho das placas come-
morativas de formandos do Curso de Engenharia Florestal, para fixação no saguão do IF. Relator: Prof. João
Vicente. O Relator apresentou a nova disposição das placas no saguão do IF e propôs a padronização de 35
cm de altura por 70 cm de largura e se realmente os nomes constantes sejam realmente formados em Enge-
nharia Florestal,  tendo sido aprovada por unanimidade. Passando ao  sexto item de pauta: Processo nº
23083.003347/2012-89 – Proposta de acordo de cooperação técnica entre Refloresta (GWA Empreendimen-
tos Florestais LTDA ME) e a UFRRJ. Relator: Prof.º Rogério Luiz da Silva. Com a palavra o Professor Rogério
apresentou o processo a acrescentou que o Departamento de Silvicultura, em reunião ordinária de 17 de
agosto de 2015, indicou o Professor Paulo Sérgio dos Santos Leles para ser o representante do Departamen -
to de Silvicultura. O acordo de cooperação técnica foi aprovado por unanimidade. Passando ao sétimo item
de pauta: Processo nº 23083.003756/2015-28. Progressão funcional da Profª Natália Dias de Souza. Relator:
Prof Alexandre Miguel. O Relator apresentou as peças do processo e a solicitação foi aprovada por unanimi-
dade. Passando ao oitavo item de pauta: A e D Extração e Moagem de Minérios LTDA. Relator: Prof João
Vicente. O Relator solicitou o adiamento do assunto em função do horário, o que teve concordância dos con-
selheiros. Passando ao nono item de pauta: Apresentação do PPGPDS. Relator: André Felippe Nunes Frei-
tas. O relator fez um histórico do Programa do Curso de Pós – Graduação em Praticas em Desenvolvimento
Sustentável, de sua estrutura, da composição da Rede Mestrado em Práticas de Desenvolvimento, corpo do-
cente e produção científica. Acrescentou que estão com foco em desenvolver um sistema de comunicação,
intra e extra curso, além da realização de seminários, reestruturação da grade curricular credenciamento de
novos docentes, avaliação de novas linhas de pesquisas e criação de um curso de Doutorado. Nada mais ha-
vendo 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 partici-
pantes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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NOME ASSINATURA

Prof. João Vicente de Figueiredo Latorraca

Prof. Ednaldo Oliveira dos Santos

Prof. Alexandre Miguel do Nascimento

Prof. Prof. Rogério Luiz da Silva

Prof. Rafael Coll Delgado

Prof. Eduardo Vinicius da Silva

Prof. André Felippe Nunes Freitas 

Prof. Jayme Magalhães Santangelo

Servidor Francisco da Silva Filho

Discente de Graduação Letícia Castro Corrêa
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