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Às nove horas e quinze minutos do dia treze do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis 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  135ª  Reunião
extraordinária,  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.  Jayme  Magalhães  Santangelo  (Representante  dos  docentes  do  Instituto  de
Florestas),  Prof.  Acacio  Geraldo  de  Carvalho  (Chefe  do  Departamento  de  Produtos  Florestais),  Prof.
Alexandre Monteiro de Carvalho (Vice-Chefe do Departamento de Produtos Florestais), Prof. Rogério Luiz da
Silva (Chefe do Departamento de Silvicultura), Prof. Eduardo Vinicius da Silva (Coordenador do Curso de
Engenharia Florestal), Francisco Gilberto da Silva Filho (Representante dos Técnicos Administrativos) e os
discentes Iago Ferraz (Representante discente da Graduação) e  Tamíres Partélli  Correia (Representante
discente da Pós-Graduação).  Os conselheiros Prof.  Luiz Mauro Sampaio Magalhães,  Prof.  André Felippe
Nunes  de  Freitas  (Coordenador  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Práticas  em  Desenvolvimento
Sustentável)  e  o  Prof.  Rafael  Coll  Delgado (Coordenador  do  Programa de Pós Graduação em Ciências
Florestais  e  Ambientais)  justificaram suas  ausências.  Constatado  o  Quórum,  o  Sr.  Diretor  agradeceu  a
presença de todos e deu boas vindas aos novos representantes discentes da graduação e pós-graduação.
Deu  alguns  informes,  em  especial  o  fato  do  DMSA  estar  se  recusando  a  realizar  uma  licitação  para
manutenção preventiva do MEV que se encontra instalado no Núcleo de Biotecnologia do IF. Segundo ele, o
DMSA alega que o equipamento está patrimoniado na FAPUR e que, por isso, não pode fazer a licitação.
Contudo, o prof. João Latorraca informou que o mesmo equipamento já recebeu manutenção através de
processo  licitatório.  Resumindo,  o  Sr.  Presidente  solicitou  aos  presentes,  em  especial  aos  chefes  e  a
representante dos discentes da pós-graduação que está tomando as devidas providências,  mas que em
breve o equipamento estará sem possibilidades de uso, caso a situação não se resolva. Em seguida passou
ao  primeiro e único item de pauta: Definição dos membros participantes da comissão de trabalho
responsável pela elaboração do PDI–IF. Relator: Prof. João Vicente de Figueiredo Latorraca.  Com a
palavra o Sr. Presidente esclareceu que a Comissão de Trabalho para elaborar o próximo PDI do Instituto de
Florestas  referente  ao  período  2017-2022,  deve  ter  representantes  dos  segmentos  docentes,  técnicos-
administrativos  e  discentes de graduação e pós-graduação e que,  após a  finalização da proposta,  essa
comissão  promoverá  uma discussão  sobre  a  mesma junto  a  comunidade acadêmica  do  IF  em eventos
previamente  marcados  e,  posteriormente  encaminhar  para  aprovação  do  CONSUNI-IF.  Continuou,
atualizando as informações, que havia convidado três professores e um técnico-administrativo para compor
essa comissão de trabalho. Mas o  Conselho, em sua última reunião, entendeu que o assunto deveria ser
levado aos departamentos para apreciação e posterior discussão nesta reunião do CONSUNI. Informou que
os segmentos representativos dos discentes da graduação e da pós-graduação enviaram a relação de seus
respectivos  representantes.  O  Sr.  Presidente  informou  ainda  que  convidou  o  Prof.  Eduardo  Vinícius,
Coordenador do Curso de graduação em Enga. Florestal, para compor a comissão, visto que muitas das
informações  a  serem levantadas  e  as  diretrizes  estratégicas  tem relação  com os  PPCs  dos  cursos  de
graduação.  Essa  informação,  segundo  ele,  foi  colocada  na  reunião  da  comissão  do  PDI  da  UFRRJ.
Continuando, o Sr. Presidente passou a palavra aos chefes dos três departamentos para relatarem o que
seus respectivos departamentos deliberaram sobre o assunto. Com a palavra o professor Rogério, chefe do
departamento de Silvicultura, informou que o DS se reuniu e ratificou o nome da professora Vanessa Basso
para compor a comissão e apoiou a participação do Prof. Eduardo como professor do DS e coordenador do
Curso.  Com a palavra o  professor  Acacio  informou que o DPF referendou os nomes apresentados pela
diretoria para compor a comissão reafirmando a participação do Prof.  Alexandre Monteiro de Carvalho e
Gilmara Pires de Moura Palermo. Em seguida fez uso da palavra o prof. Ednaldo, chefe do DCA, informando
que o DCA deliberou por seguir o que está contido no Regimento da UFRRJ, ou seja, que a comissão deve
ser formada exclusivamente por  membros do CONSUNI-IF e que, para tanto,  o departamento indicou o
professor Jayme, além dele mesmo. Com a palavra o Sr. Presidente colocou que o entendimento dele era
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diferente do que o DCA deliberou,  ou seja,  embora no regimento conste que é atribuição do CONSUNI
elaborar  e aprovar  o  PDI,  este mesmo conselho tem plenos poderes para deliberar  essa função à uma
comissão sem a participação exclusiva de seus membros, e que foi desta maneira que o CONSU deliberou
na formação da comissão do PDI  da UFRRJ.  Assim,  não vê qualquer irregularidade na participação de
membros externos ao CONSUNI na comissão de elaboração de uma proposta. Os professores Alexandre
Monteiro  e  Eduardo  Vinícius  concordaram que  o  CONSUNI  tem competência  pra  delegar  a  função  de
elaborar o PDI para a uma comissão formada por membros externos e que, essa é uma das atribuições dos
conselhos existentes na universidade. Diante da situação o Sr. Presidente colocou que entendia haver dois
encaminhamentos antes de aprovar a composição da comissão, quais sejam: (1) Proposta do Colegiado do
DCA apresentada  pelo  professor  Ednaldo  de  que  a  Comissão  deveria  ser  formada  exclusivamente  por
membros do CONSUNI; (2) Proposta da diretoria do IF que a comissão poderia ser formada por membros
externos do CONSUNI. Colocada em votação a proposta (1) recebeu dois votos, a proposta (2) recebeu cinco
votos e ainda houve uma abstenção. Em sendo aprovada a segunda proposta o Sr. Presidente passou para
apresentação dos membros representantes dos seguimentos, iniciando pelos discentes. Com a palavra a
discente de pós-graduação Tamires Correia informou que os alunos deliberaram pela indicação do discente
José Henrique Camargo Pace, mas disse que não sabia que poderia haver a indicação de mais de um nome
e  que,  portanto,  gostaria  de  participar  também  da  comissão.  Com  a  palavra  o  discente  Iago  Ferraz
apresentou os nomes de Flávia Fonseca Vinhas e Letícia Castro Nogueira como representantes discentes da
graduação. Quanto ao repr esentante dos técnicos-administrativos o servidor Francisco informou que nem ele
e nem a sua suplente Patrícia, tinham interesse em participar da comissão e nada se opunham a indicação
do servidor Dalson Chain. Em seguida os senhores chefes de departamentos ratificaram a participação dos
seguintes  docentes  na comissão:  Prof.  Alexandre Monteiro  de Carvalho.  Profa.  Gilmara Pires de Moura
Palermo,  Prof. Jayme Magalhães Santangelo, Prof. Ednaldo Oliveira dos Santos, Profa. Vanessa Basso e
Prof. Eduardo Vinicius da Silva. Em seguida foi colocado em votação a composição que foi aprovada por seis
votos a favor e dois contra. Depois o professor João Latorraca indagou aos presentes se alguém era contrário
ele presidir a comissão de trabalho pelo fato de ser ele o atual diretor e também membro do comissão do PDI
da UFRRJ. Não havendo manifestação contrária, a comissão de trabalho instituída pelo CONSUNI-IF para
auxiliar  na elaboração do PDI do IF ficou assim constituída:  Prof.  João Vicente de Figueiredo Latorraca
(presidente da comissão),  Prof. Alexandre Monteiro de Carvalho. Profa. Gilmara Pires de Moura Palermo,
Prof. Jayme Magalhães Santangelo, Prof. Ednaldo Oliveira dos Santos, Profa. Vanessa Maria Basso e Prof.
Eduardo  Vinicius  da Silva;  Eng.  Florestal  Dalson  Wiliam Chain;  discentes  de graduação  Flávia  Fonseca
Vinhas e Letícia  Castro Nogueira;  discentes de pós-graduação José Henrique Camargo Pace e  Tamíres
Partélli Correia. Nada mais havendo a tratar eu Presidente do CONSUNI-IF dei por encerrada a reunião, que
para constar, lavro a presente ata, que segue assinada pelos membros participantes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME ASSINATURA

Prof. João Vicente de Figueiredo Latorraca

Prof. Jayme Magalhães Santangelo 

Prof. Ednaldo Oliveira dos Santos

Prof. Rogério Luis da Silva 
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Prof. Alexandre Monteiro de Carvalho

Prof. Acacio Geraldo de Carvalho

Prof. Eduardo Vinicius da Silva

Servidor Francisco Gilberto da Silva Filho

Iago Ferraz

Tamíres Partélli Correia
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