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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 138ª 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.  Jayme Magalhães Santangelo (Representante dos docentes do Instituto de Florestas),
Prof. Alexandre Miguel do Nascimento (Chefe do Departamento de Produtos Florestais), Prof. Rogério Luis
da Silva (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 Engenharia Florestal), Prof. André Felippe Nunes de Freitas (Coordenador do Programa de Pós
–  Graduação  em  Práticas  em  Desenvolvimento  Sustentável)  e  Francisco  Gilberto  da  Silva  Filho
(Representante dos Técnicos Administrativos). Constatado o Quórum, o Sr. Diretor agradeceu a presença de
todos e passou ao primeiro item de pauta: Escalas para o recesso de natal e Memorando nº 141/IF. Relator:
Prof. João Vicente. Com a palavra o Sr. Diretor relembrou a necessidade de funcionamento da diretoria e
departamentos durante o recesso de final de ano e solicitou aos chefes para se organizarem e encaminharem
as escalas de trabalho. Passando ao segundo item de pauta: Relatos da reunião de orçamento para custeio
– 2016. Relator: Prof. João Vicente. Com a palavra o Sr. Diretor comunicou que houve uma reunião entre a
Pró-Reitora  de  Assuntos  Financeiros  Profª  Nidia  Magerowicz,  Pró-Reitor(a)  Adjunto  de  Planejamento,
Avaliação  e  Desenvolvimento  Institucional  Prof.  Roberto  de  Souza  Rodrigues e  dirigentes  de  unidades
acadêmicas, com propósito de refinar a proposta orçamentária, caracterizada como a primeira reunião para
recursos  de  custeio  e  posterior  encaminhamento  ao CONSU. Apresentou as  planilhas orçamentárias do
PLOA-2016, onde foi prevista uma economia de 6,8 milhões. Relembrou as três obras de infra-estrutura de
laboratório do DCA e DPF, previstas para o de 2015 que não foram licitadas, foram garantidas a execução no
ano de 2016. Informou que 4 milhões de recursos capital serão utilizados no custeio em 2015, mas que em
2016 esse valor será acrescentado na rubrica de capital.. Afirmou também que não há, ainda, previsão de
recursos de custeio para os institutos, o mesmo se aplicando a diárias e passagens. Ilustrou o panorama para
2016 informando que no ano que vem está previsto 1 milhão destinados à obras de reformas, para toda a
Rural e nesse caso também não foram definidas as prioridades. Na mesma reunião surgiu a proposta para a
COPEA/PROPLADI irá visitar todos os institutos de modo a avaliar prioridades, por meio do estabelecimento
de um calendário. Passando ao terceiro item de pauta: Exigências da Auditoria Interna sobre comprovantes
para prestação de contas de diárias e passagens. Relator: Prof. João Vicente. Com a palavra o Sr. Diretor
referiu-se à apresentação das ações para 2016,  feita pela  Auditoria Interna onde foram destacados três
pontos: 1 - Muitas prestações de contas de diárias e passagens são incompletas, 2 - O relatório de auto-
avaliarão não está sendo divulgado e é motivo de avaliação externa (MEC), e 3 - Também devem ser revistos
os critérios de avaliação funcional docente, pois não existem regras e/ou padronização. Por solicitação do
Prof. Rogério foram invertidos os itens 4 e 5 e passando ao quarto item de pauta: Manutenção emergencial
do DS. Relator: Prof. Rogério. Com a palavra o Prof. Rogério fez um breve relato sobre as necessidades do
DS e das dificuldades operacionais e solicitou soluções para pequenas despesas. Em resposta o Sr. Diretor
propôs  ao  DS  a  elaboração  de  uma  lista  de  materiais  e  encaminhar  para  a  Reitoria/Assessoria  de
Infraestrutura para aquisição por suprimento de fundos. Dando prosseguimento passou-se ao quinto item de
pauta: Homologação da Progressão Funcional para Professor Titular da Profª Silva Regina Goi (Processo nº
23083.003728/2014-20. A relatoria foi do Prof. Ednaldo que apresentou a documentação inerente. Ao final a
solicitação foi homologada pelo CONSUNI. Passando ao sexto item de pauta: Homologação da eleição para
Coordenador  e  Vice-Coordenador do Curso  de Engenharia  Florestal.  Relator:  Prof.  Alexandre Miguel  do
Nascimento. Com a palavra o relator apresentou a Ata da eleição no Instituto de Florestas para Coordenador
e Vice-Coordenador do Curso de Engenharia Florestal, realizada entre 24 e 25 de novembro de 2015, tendo
como resultado final: Chapa única inscrita composta pelo candidato a coordenador, Prof. Eduardo Vinícius da
Silva - IF/DS e candidata a vice-coordenadora, Profª Evânia Galvão Mendonça – IF/DS teve a aprovação de
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99,07% dos votos  válidos  sendo,  portanto,  considerada  a chapa eleita.  Colocada em votação  a  Ata  foi
homologada pelo CONSUNI – IF. Passando ao sétimo item de pauta: Discussão sobre a situação e atuação
dos funcionários terceirizados de limpeza. Relator: Prof. Alexandre Miguel. Com a palavra o relator explanou
sobre a situação dos terceirizados do DPF, que gera problemas para definição de escalas, além do que as
terceirizadas alegam que não podem e não se dispõem comparecer aos postos de serviço  por  falta  de
pagamento e benefícios, consequentemente o departamento está sujo e desorganizado. Com a palavra o
Prof. João Vicente esclareceu que na ultima reunião do CONSUNI havia feito um relato da situação dessas
funcionárias que os gestores deviam ter paciência que o momento era muito complicado para elas e também
para a própria universidade. Passando para Assuntos Gerais o Sr Diretor informou que na data de vinte de
novembro de dois mil e quinze a Rural recebeu a visita do Reitor e do Pró-Reitor de Pesquisas da UNAMAD -
Universidad Nacional  Amazónica de Madre de Dios – Peru,  ocasião em que foi  firmado de cooperação
técnica e científica. Acrescentou que a UNAMAD está atendendo a lei de carreira docente, que estabelece
que seus docentes necessitam fazer o mestrado e o doutorado presenciais, sendo o mesmo convênio feito
com a UFPR. Informou, também, que dia dez de dezembro de dois mil e quinze a Rural assinou um convênio
de cooperação técnica e científica com a universidade chinesa denominada Jiangsu Polytechnic College of
Agriculture end Forestry, que possui interesses em ciências florestais, agronômicas e tecnologia e prevê o
intercâmbio de docentes e discentes. (I) A comitiva chinesa aproveitou a oportunidade para uma visita ao
Instituto de Florestas. (II) Explanou ao conselho a respeito de uma visita realizada por ele, diretor e o Prof.
Hugo à REBIO UNIÃO, reiterando que a reserva possui interesse em estreitar relações com a Rural iniciando
pelo  inventário  florestal,  ficou acertado  que reserva  proporá  um contrapartida  ao  trabalho.  O Sr.  Diretor
apresentou algumas fotos da infraestrutura da unidade de conservação e destacou a disponibilidade uma
instalação física, dedicada a outros projetos, também, que pode alojar trinta e seis pessoas, entretanto a
diretoria do IF em conjunto com a chefia da reserva irão definir as responsabilidades de custeio da referida
instalação. (III) Abordando a situação das terceirizadas comentou que o Instituto de Zootecnia (docentes e
técnicos) se cotizaram para doar uma cesta básica para cada colaboradora propôs que o IF fizesse algo
parecido,  vez  que o contrato  de  prestação de serviços  deve  extinguir  em dezembro.  (IV)  Prof.  Ednaldo
solicitou que os Departamentos deveriam ter acesso as Atas do CONSUNI/IF por conterem assuntos que os
envolvem e que estava solicitando que elas fossem enviadas cópias para os Departamentos pela Diretoria. O
Sr.  Diretor  informou  que  em  princípio  providenciará  cópias  das  referidas  atas  para  encaminhar  aos
Departamentos como pedido e que posteriormente a ideia é que as mesmas possam ser disponibilizadas na
Homepage do Instituto. 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.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME ASSINATURA

Prof. João Vicente de Figueiredo Latorraca

Prof. Ednaldo Oliveira dos Santos

Prof. André Felippe Nunes

Prof. Alexandre Miguel do Nascimento
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Prof. Prof. Rogério Luiz da Silva

Prof. Rafael Coll Delgado

Profª Evânia Galvão Menconça

Prof. Jayme Magalhães Santangelo

Servidor Francisco Gilberto da Silva Filho
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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 138ª 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. Jayme Magalhães Santangelo (Representante dos docentes do Instituto de Florestas), Prof. Alexandre Miguel do Nascimento (Chefe do Departamento de Produtos Florestais), Prof. Rogério Luis da Silva (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 Engenharia Florestal), Prof. André Felippe Nunes de Freitas (Coordenador do Programa de Pós – Graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável) e Francisco Gilberto da Silva Filho (Representante dos Técnicos Administrativos). Constatado o Quórum, o Sr. Diretor agradeceu a presença de todos e passou ao primeiro item de pauta: Escalas para o recesso de natal e Memorando nº 141/IF. Relator: Prof. João Vicente. Com a palavra o Sr. Diretor relembrou a necessidade de funcionamento da diretoria e departamentos durante o recesso de final de ano e solicitou aos chefes para se organizarem e encaminharem as escalas de trabalho. Passando ao segundo item de pauta: Relatos da reunião de orçamento para custeio – 2016. Relator: Prof. João Vicente. Com a palavra o Sr. Diretor comunicou que houve uma reunião entre a Pró-Reitora de Assuntos Financeiros Profª Nidia Magerowicz, Pró-Reitor(a) Adjunto de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional Prof. Roberto de Souza Rodrigues e dirigentes de unidades acadêmicas, com propósito de refinar a proposta orçamentária, caracterizada como a primeira reunião para recursos de custeio e posterior encaminhamento ao CONSU. Apresentou as planilhas orçamentárias do PLOA-2016, onde foi prevista uma economia de 6,8 milhões. Relembrou as três obras de infra-estrutura de laboratório do DCA e DPF, previstas para o de 2015 que não foram licitadas, foram garantidas a execução no ano de 2016. Informou que 4 milhões de recursos capital serão utilizados no custeio em 2015, mas que em 2016 esse valor será acrescentado na rubrica de capital.. Afirmou também que não há, ainda, previsão de recursos de custeio para os institutos, o mesmo se aplicando a diárias e passagens. Ilustrou o panorama para 2016 informando que no ano que vem está previsto 1 milhão destinados à obras de reformas, para toda a Rural e nesse caso também não foram definidas as prioridades. Na mesma reunião surgiu a proposta para a COPEA/PROPLADI irá visitar todos os institutos de modo a avaliar prioridades, por meio do estabelecimento de um calendário. Passando ao terceiro item de pauta: Exigências da Auditoria Interna sobre comprovantes para prestação de contas de diárias e passagens. Relator: Prof. João Vicente. Com a palavra o Sr. Diretor referiu-se à apresentação das ações para 2016, feita pela Auditoria Interna onde foram destacados três pontos: 1 - Muitas prestações de contas de diárias e passagens são incompletas, 2 - O relatório de auto-avaliarão não está sendo divulgado e é motivo de avaliação externa (MEC), e 3 - Também devem ser revistos os critérios de avaliação funcional docente, pois não existem regras e/ou padronização. Por solicitação do Prof. Rogério foram invertidos os itens 4 e 5 e passando ao quarto item de pauta: Manutenção emergencial do DS. Relator: Prof. Rogério. Com a palavra o Prof. Rogério fez um breve relato sobre as necessidades do DS e das dificuldades operacionais e solicitou soluções para pequenas despesas. Em resposta o Sr. Diretor propôs ao DS a elaboração de uma lista de materiais e encaminhar para a Reitoria/Assessoria de Infraestrutura para aquisição por suprimento de fundos. Dando prosseguimento passou-se ao quinto item de pauta: Homologação da Progressão Funcional para Professor Titular da Profª Silva Regina Goi (Processo nº 23083.003728/2014-20. A relatoria foi do Prof. Ednaldo que apresentou a documentação inerente. Ao final a solicitação foi homologada pelo CONSUNI. Passando ao sexto item de pauta: Homologação da eleição para Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Engenharia Florestal. Relator: Prof. Alexandre Miguel do Nascimento. Com a palavra o relator apresentou a Ata da eleição no Instituto de Florestas para Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Engenharia Florestal, realizada entre 24 e 25 de novembro de 2015, tendo como resultado final: Chapa única inscrita composta pelo candidato a coordenador, Prof. Eduardo Vinícius da Silva - IF/DS e candidata a vice-coordenadora, Profª Evânia Galvão Mendonça – IF/DS teve a aprovação de 99,07% dos votos válidos sendo, portanto, considerada a chapa eleita. Colocada em votação a Ata foi homologada pelo CONSUNI – IF. Passando ao sétimo item de pauta: Discussão sobre a situação e atuação dos funcionários terceirizados de limpeza. Relator: Prof. Alexandre Miguel. Com a palavra o relator explanou sobre a situação dos terceirizados do DPF, que gera problemas para definição de escalas, além do que as terceirizadas alegam que não podem e não se dispõem comparecer aos postos de serviço por falta de pagamento e benefícios, consequentemente o departamento está sujo e desorganizado. Com a palavra o Prof. João Vicente esclareceu que na ultima reunião do CONSUNI havia feito um relato da situação dessas funcionárias que os gestores deviam ter paciência que o momento era muito complicado para elas e também para a própria universidade. Passando para Assuntos Gerais o Sr Diretor informou que na data de vinte de novembro de dois mil e quinze a Rural recebeu a visita do Reitor e do Pró-Reitor de Pesquisas da UNAMAD - Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – Peru, ocasião em que foi firmado de cooperação técnica e científica. Acrescentou que a UNAMAD está atendendo a lei de carreira docente, que estabelece que seus docentes necessitam fazer o mestrado e o doutorado presenciais, sendo o mesmo convênio feito com a UFPR. Informou, também, que dia dez de dezembro de dois mil e quinze a Rural assinou um convênio de cooperação técnica e científica com a universidade chinesa denominada Jiangsu Polytechnic College of Agriculture end Forestry, que possui interesses em ciências florestais, agronômicas e tecnologia e prevê o intercâmbio de docentes e discentes. (I) A comitiva chinesa aproveitou a oportunidade para uma visita ao Instituto de Florestas. (II) Explanou ao conselho a respeito de uma visita realizada por ele, diretor e o Prof. Hugo à REBIO UNIÃO, reiterando que a reserva possui interesse em estreitar relações com a Rural iniciando pelo inventário florestal, ficou acertado que reserva proporá um contrapartida ao trabalho. O Sr. Diretor apresentou algumas fotos da infraestrutura da unidade de conservação e destacou a disponibilidade uma instalação física, dedicada a outros projetos, também, que pode alojar trinta e seis pessoas, entretanto a diretoria do IF em conjunto com a chefia da reserva irão definir as responsabilidades de custeio da referida instalação. (III) Abordando a situação das terceirizadas comentou que o Instituto de Zootecnia (docentes e técnicos) se cotizaram para doar uma cesta básica para cada colaboradora propôs que o IF fizesse algo parecido, vez que o contrato de prestação de serviços deve extinguir em dezembro. (IV) Prof. Ednaldo solicitou que os Departamentos deveriam ter acesso as Atas do CONSUNI/IF por conterem assuntos que os envolvem e que estava solicitando que elas fossem enviadas cópias para os Departamentos pela Diretoria. O Sr. Diretor informou que em princípio providenciará cópias das referidas atas para encaminhar aos Departamentos como pedido e que posteriormente a ideia é que as mesmas possam ser disponibilizadas na Homepage do Instituto. 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.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

