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Às oito horas e cinquenta minutos do dia vinte e três do mês de novembro 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 137ª
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.  Rogério Luiz da Silva (Chefe do Departamento de Silvicultura),  Prof.  Eduardo Vinícius da Silva
(Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Florestal), Prof. Rafael Coll Delgado (Coordenador
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais), Prof. Gustavo Bastos Lyra (Vice-
Coordenador  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Práticas  em  Desenvolvimento  Sustentável),  Prof.
Jayme Magalhães Santangelo (Representante dos Docentes), Anne Caroline Wierzchon (Presidente do
Centro Acadêmico de Engenharia Florestal), Meri Diana Strauss Foesch (Representante dos discentes da
Pós-Graduação) Francisco Gilberto da Silva Filho (Representante dos Técnicos-Administrativos),  além
dos convidados Prof. Alexandre Monteiro de Carvalho (Tutor do PET FLORESTA, o Engenheiro Florestal
Luiz Otavio de Lima Pedreira e a discente Letícia Castro Corrêa (Membro da Comissão Organizadora da
Semana de reflexão). Constatado o Quórum, o Sr. Diretor agradeceu a presença de todos e passou ao
primeiro item de pauta: Florestas Urbanas – Mensagem do Engº. Florestal Luiz Otavio de Lima
Pedreira. O Sr.  Diretor  apresentou aos membros do conselho o convidado e  servidor  da Prefeitura
Municipal  do  Rio  de  Janeiro,  Engenheiro  Florestal  Luis  Otávio  de  Lima  Pedreira,  Arborista  com
certificação  internacional,  que  discorreu  sobre  florestas  urbanas,  conteúdos  conceituais,  origens  e
dispersão pelo mundo. Apresentou a composição do quadro de Engenheiros Florestais da prefeitura e
citou a vasta bibliografia disponível e experiências de outros países, além de Estados Unidos e Europa
sob o tema “Arborização Urbana”. No sentido de atualizar o currículo do Curso de Engenharia Florestal da
UFRRJ,  propôs  a  criação/adaptação  de  disciplinas  nas  áreas  de  melhoramento  voltado  a  espécies
urbanas,  técnicas  de  plantio  e  replantio  de  mudas  e  árvores,  fitossanidade  e  solos  urbanos.
Complementou  afirmando  que  para  implantar  essas  propostas  seria  necessária  a  contratação  de
professores com formação específica, definir e implantar as disciplinas e criar áreas de concentração de
pesquisa no programa de pós-graduação, adaptação do currículo/disciplinas com arborização urbana,
práticas e teóricas, obrigatórias e optativas, fortalecendo o currículo com foco em arborização urbana.
Com a palavra o Sr. Diretor agradeceu a presença do Engenheiro Florestal deixando convite aberto para
uma próxima visita. Alguns conselheiros destacaram a falta de carga horária para atendimento em todas
as área do conhecimento envolvidas em arboricultura e arborização urbana. Passando ao segundo item
de pauta: Estabelecimento de escalas de trabalho durante o recesso de final de ano.  Relator: Prof.
João Vicente. Com a palavra o Sr. Diretor comentou da exigência do MPOG sobre a realização de escalas
de trabalho nas repartições públicas. Lembrou a questão da escala no IF, do ano passado, principalmente
das questões relativas à segurança e informou que foi enviado um memorando à Reitoria, com cópia para
a Divisão de Guarda e Vigilância solicitando posicionamento quanto ao funcionamento da segurança no
IF. Propôs fechar os departamentos e agregar pessoas e materiais na diretoria, com as escalas sendo
definidas pelos chefes e  encaminhadas à diretoria.  Colocado o assunto em discussão,  o  mesmo foi
aprovado por unanimidade. Passando ao terceiro item de pauta: Moção em REPÚDIO ao projeto de
transformação  do  Campus  Nova  Iguaçu  da  UFRRJ  em  outra  universidade.  Relator:  Prof.  João
Vicente. Com a palavra o Sr. Diretor informou sobre a publicação de entrevista com o Diretor do Instituto
Multidisciplinar, concedida a um veículo de comunicação da Baixada Fluminense, onde o diretor do IM
apoiava a transformação do Instituto em Universidade Federal da Baixada Fluminense. Comentou que a
Reitoria divulgou nota de repúdio e apresentou no Conselho Universitário, onde diante representantes do
IM, foi  lida e passou à leitura da nota para o CONSUNI.  Informou, ainda,  que o CONSU aprovou a
abertura de um PAD (Processo Administrativo Disciplinar) em nome do Diretor do IM. Passando ao quarto
item de pauta: REBIO UNIÂO – Oportunidades de pesquisas e ensino. Relator: Prof. João Vicente. O Sr.
Diretor exibiu alguns slides produzidos durante uma visita à REBIO, apresentando a infraestrutura da
unidade de conservação, demonstrando que a reserva possui capacidade para pronta utilização de suas
instalações  para  desenvolvimento  de  pesquisas.  Após  breve  discussão  sobre  a  responsabilidade  de
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manutenção predial de alguma instalação que possa servir de base para o IF/UFRRJ, conclui-se que um
grupo de professores, a ser definido, fará uma visita com mais profundidade, com a finalidade de detalhar
as possíveis condições de uso e responsabilidades junto a REBIO. Dando prosseguimento, discutiu-se o
quarto  item  de  pauta: Aprovação  da  Comissão  Especial  para  Progressão  de  Professor  Titular  e
Homologação da Ata da Comissão Interna do DCA que conferiu a comprovação da pontuação contida no
Barema da Profª. Sheila Marino Simão (Processo nº 23083.007551/2015-11). A relatoria deste ponto foi
do Prof. Ednaldo que apresentou toda a documentação inerente ao Processo, onde ao final foi aprovado
por unanimidade. Passando ao quinto item de pauta: REBIO UNIÂO – Oportunidades de pesquisas e
ensino. Relator: Prof. João Vicente. O Sr. Diretor exibiu alguns slides produzidos durante uma visita à
REBIO, apresentando a infraestrutura da unidade de conservação, demonstrando que a reserva possui
capacidade para pronta utilização de suas instalações para desenvolvimento de pesquisas. Após breve
discussão sobre a responsabilidade de manutenção predial de alguma instalação que possa servir de
base para o IF/UFRRJ, conclui-se que um grupo de professores, a ser definido, fará uma visita com mais
profundidade, com a finalidade de detalhar as possíveis condições de uso e responsabilidades junto a
REBIO. Passando para o sexto item de pauta: Concurso para professor no DPF. Relator: Prof. Alexandre
Miguel.  O  Relator  apresentou  as  peças  do  processo  que  colocado  em  votação  foi  aprovado,  por
unanimidade condicionado à alteração do perfil do candidato, ficando da seguinte maneira: Graduação
em Engenharia Florestal ou em Engenharia Industrial Madeireira, com Doutorado em Ciências, na área do
concurso ou ainda ter abordado na Tese de Doutoramento o todo ou parte do programa do concurso
Passando ao sétimo item de pauta: Avaliação do desempenho da Profª./aluna Natália Dias de Souza, no
1º  semestre  e  no  2º  semestre  de  2015 e quanto  à  frequência,  e  finalização  da  tese:  Relator:  Prof.
Alexandre Miguel. Com a palavra Relator apresentou as peças do processo que colocado em votação foi
aprovado. Relatores: Prof. Eduardo e Prof. Alexandre Monteiro. Com a palavra o Prof. Alexandre Monteiro
apresentou o relatório preliminar que resume tudo o que aconteceu na semana de reflexão e propôs que
fosse indicada uma comissão de sistematização para revisar este relatório e em seguida enviar para os
departamentos,  Coordenação  e  diretoria.  Alguns  conselheiros  questionaram  a  proposta  do  relator,
defendendo que o relatório elaborado pelos relatores dos grupos do evento fosse enviado, sem revisões.
Esta proposta foi levada para votação e por maioria ficou decidido que o relatório a ser enviado para
departamentos,  coordenações  e  diretoria  seria  o  relatório  redigido  pelos  relatores,  sem  revisões.
Solicitando a palavra o Prof. Eduardo detalhou o relatório preliminar, destacando o posicionamento da
coordenação do Curso de Graduação de Engenharia  Florestal,  no processo organizacional,  como foi
planejamento a semana, ou seja, definição do tema central, grupos de discussão temáticas, plenária final,
objetivo  geral,  objetivos  específicos,  a  programação,  sistematização  dos  documentos  gerados  pelos
grupos de discussões,  tais como, destaques,  observações,  complementações,  alterações e propostas
registradas  ao  longo  da  plenária  final.  Com  a  palavra  o  Sr.  Diretor  sugeriu  que  os  departamentos
deveriam avaliar o relatório preliminar, em pauta única, ainda no ano de 2015. Com a palavra a discente
Letícia  reforçou  que  a  forma  dos  docentes/departamentos  encararem  o  relatório,  seja  no  sentido
construtivo. Solicitando a palavra a discente Anne Caroline (Presidente do CAEF) disse temer que nada
seja colocado em prática e que os calouros não sabem quais as áreas para se trabalhar no Rio de Janeiro
e ninguém fala sobre arborização urbana e que é necessário que os formandos saibam em que trabalhar
a partir  dos professores.  Solicitando a palavra  o representante dos técnicos administrativos,  servidor
Francisco, comentou que é necessário encarar a realidade e que se deve encaminhar as questões para
melhorias no curso, mesmo que atinja alguém, evitando a perda de todo esse trabalho. Solicitando a
palavra o Prof. Rogério acrescentou que o diagnóstico é bem vindo, mas que era preciso ser criterioso
para que as propostas relatadas fossem aceitas. Alegou estar preocupado com a visita (avaliação) do
MEC e concluiu: “não que a semana não tenha valor mas a preocupação é com o MEC”. Aproveitando o
momento,  Prof.  Ednaldo  ressaltou  que  este  Relatório,  conforme  deliberado  em  votação  na  reunião
anterior do CONSUNI, deveria ser elaborado e sistematizado pela Comissão organizadora, para depois
ser enviado para apreciação dos Departamentos e Coordenação do Curso de Graduação, e que a partir
das contribuições obtidas este documento seja novamente discutido nesta Plenária. Com a palavra o Sr
Diretor  propôs  o  envio  de  cópias  do  relatório  para  os  departamentos  e  coordenação  do  curso  de
graduação e com prazo de abril/2016 sejam produzidos documentos de ações e providências a serem
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adotados.  Colocada  em votação  a  proposta  foi  aprovada por  unanimidade.  Colocada em votação  a
proposta foi aprovada da seguinte forma: (i) Envio de Relatório para apreciação dos Departamentos e
Coordenação  do  Curso  de  Graduação;  (ii)  A  partir  dos  desdobramentos/contribuições  com  pontos
prudentes  acerca  da  Semana  apontados  pelos  Departamentos,  o  Relatório  deveria  ser  novamente
apreciado neste Conselho para que fosse aprovado. Passando ao o oitavo item de pauta: Avaliação do
desempenho da Profª./Aluna Natália Dias de Souza, no 1º semestre e no 2º semestre de 2015 e quanto à
frequência, e finalização da tese: Relator: Prof. Alexandre Miguel. Com a palavra Relator apresentou as
peças do processo que colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Passando ao nono item de
pauta: Orçamento  2015/2016  da  UFRRJ.  O  Sr.  Diretor  forneceu  informações  acerca  da  discussão
orçamentária  de 2015 e de2016 realizada em reunião de 16 de novembro do corrente  ano,  onde a
Reitoria encaminhou proposta solicitando transferência de cerca de três milhões e quinhentos mil reais de
Capital/Investimentos para Custeio, devido a problemas financeiros e estruturantes de Planejamento da
UFRRJ, e que estes recursos deverão ser devolvidos para a rubrica de Capital/Investimentos em 2016.
Em seguida mostrou para a Plenária, exercício que ele elaborou sobre o orçamente para 2016, usando
dados da Reitoria em relação aos gastos de capital e custeio, onde ficaram evidentes vários problemas e
que essa proposta rebate diretamente nos valores das três obras do Instituto de Florestas, que estão na
COPEA, e que por isso tiveram seus valores ajustados. Segundo a COPEA estas obras deverão ser
licitadas/empenhadas até o 30/11/2016. Por fim, informou que para o orçamento de 2016 está previsto
recursos na ordem de R$600.000,00 para compra de equipamentos destinados à melhoria das atividades
didáticas  e  salas  de  aulas,  assim,  pede  que  os  gestores  do  Instituto  (Chefes  e  Coordenadores)
encaminhem lista de materiais até abril de 2016, para que a Diretoria possa enviar à Reitoria. (Esse item
também foi inserido na pauta nesta reunião) Passando para Assuntos Gerais o Sr. Diretor abordou os
repasses  de  recursos  financeiros  efetuados  pela  administração  superior  da  Rural  para  a  empresa
EXECUÇÃO e que a mesma não está repassando aos colaboradores (terceirizados). Acrescentou que a
Rural está tomando providências jurídicas para extinguir o contrato (I). Pediu a compreensão de todos os
gestores e que não sejam adotadas quaisquer tipos de retaliações, em função de ausências no posto de
serviço devido ao não recebimento de salário e benefícios. Mantendo a palavra o Sr. Diretor comentou
sobre a confraternização de final ano detalhando local, data, cardápio e preços, concluindo com o convite
a todos os membros do CONSUNI e extensível às subunidades(II).  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.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME ASSINATURA

Prof. João Vicente de Figueiredo Latorraca

Prof. Luis Mauro Sampaio Magalhães

Prof. Ednaldo Oliveira dos Santos

Prof. Alexandre Miguel do Nascimento

Prof. Prof. Rogério Luiz da Silva
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Prof. Rafael Coll Delgado

Prof. Eduardo Vinicius da Silva

Prof. Gustavo Bastos Lyra 

Prof. Jayme Magalhães Santangelo

Servidor Francisco Gilberto da Silva Filho

Discente de Graduação Letícia Castro Corrêa

Discente de Graduação Anne Caroline Wierzchon

Discente de Pós-Graduação Meri Diana Strauss Foesch
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