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Às nove horas e dez minutos do dia vinte e dois do mês de fevereiro 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 139ª Reunião Ordi-
nária, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Prof. João Vicente de Figueiredo Latorraca (Di -
retor do Instituto de Florestas), Prof. Ednaldo Oliveira dos Santos (Chefe do Departamento de Ciências Ambi-
entais) Prof. Paulo Sérgio dos Santos Leles (Representante suplente dos docentes do Instituto de Florestas),
Prof. Edvá Oliveira Brito (Chefe Pro tempore 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-Coordenado-
ra do Curso de Engenharia Florestal) e Francisco Gilberto da Silva Filho (Representante dos Técnicos Admi-
nistrativos). Constatado o Quórum, o Sr. Diretor agradeceu a presença de todos e passou ao primeiro item
de pauta: Estabelecimento do calendário de reuniões ordinárias do CONSUNI – IF. Relator: Prof. João Vicen-
te de Figueiredo Latorraca. Com a palavra o Sr Diretor abriu as discussões sobre a elaboração de calendário
de reuniões ordinárias do CONSUNI – IF, gerando a seguinte proposta: 18/03 (6ª-Feira), 25/04 (2ª-Feira),
20/05 (6ª-Feira), 20/06 (2ª-Feira), 22/07 (6ª-Feira), 26/08 (6ª-Feira), 23/09 (6ª-Feira), 24/10 (2ª-Feira), 21/11
(2ª-Feira) e 09/12 (6ª-Feira), sempre com início previsto as 08h30min. Colocada em votação a proposta foi
aprovada por unanimidade. Passando ao segundo item de pauta: Regulamentação da utilização de ônibus
para atendimento as aulas dos cursos de graduação da UFRRJ. Relator: Prof. João Vicente de Figueiredo La-
torraca. Com a palavra o Sr. Diretor apresentou os memorandos 01 e 04/16 do Gabinete da Reitoria, pas-
sando-se à discussão do assunto. O Sr. Diretor propôs que os departamentos consultem seus respectivos do-
centes sobre a programação de viagens com objetivos curriculares, desconsiderando congressos, simpósios
e outros, concluindo que o IF necessita garantir as viagens acadêmicas. Continuando o Prof. João Vicente
esclareceu a administração superior limitou a uma viagem por ano para cada curso de graduação, com fins
de participação em congressos, simpósios, etc. O motivo para tal decisão foi a redução dos gastos em função
da situação financeira crítica que passa o país e a própria universidade. Após discussões sobre o assunto, foi
decidido por unanimidade que o Instituto de Florestas não irá solicitar nenhum agendamento de viagem com
fins de Congressos, Simpósios, etc, vinculados à atividades da graduação. Passando-se ao terceiro item de
pauta: Solicitação de sala para alunos da Pós-Graduação (PPGCAF). Relator: Professor Rafael Coll Delgado.
Com a palavra o Prof. Rafael procedeu à leitura da solicitação dos representantes dos discentes do PPGCAF
destacando as necessidades de apoio físico contendo cadeiras, bancadas, pontos de internet, bebedouro, mi-
cro ondas, geladeira. Com a palavra o Sr. Diretor esclareceu que os Pós-Graduandos já dispuseram de espa-
ço físico para fins acadêmicos, onde funciona hoje a Coordenação do Curso de Graduação em Enga. Flores-
tal, mas tal local acabou se transformando num depósito de materiais inservíveis pela falta de uso dos pró-
prios alunos. Na época, o professor João Vicente, ainda como coordenador do Curso de Graduação, reivindi -
cou aos professores Heber (Diretor do IF) e Lelis (Coordenador do PPGCAF) o espaço para o funcionamento
da coordenação do Curso. Inicialmente o Prof. Heber foi contrário, mas concordou com o pleito. Segundo o
prof. João Vicente, o espaço reservado para os alunos da pós-graduação foi garantido através da criação do
CDIFLOR. Acrescentou que este centro foi estruturado e está disponível para os alunos de graduação e pós-
graduação do âmbito do IF. Assim, o espaço acadêmico aos alunos da PG está garantido, mas que, infeliz-
mente, os alunos praticamente não fazem uso. Fazendo referência ao número de discentes da pós afirmou
que o Instituto não dispõe de infraestrutura disponível para atender as reinvindicação que tange às demandas
de utensílios de copa e cozinha, mas que poderia discutir algum espaço nos departamentos que poderia
atender à essa solicitação. Com a palavra, o prof. Rafael questionou a existência de espaços subutilizados
nos departamentos e também no prédio da biotecnologia, alegando que esses espaços poderiam atender as
demandas dos alunos. Com a palavra o prof. João Vicente informou que a biotecnologia já atende alunos da
própria pós-graduação, mas que a professora Evânia como coordenadora do Centro poderia dar maiores es-
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clarecimentos. Com a palavra a professora Evânia esclareceu que o espaço está reservado para uso em bio-
tecnologia florestal e não poderia atender a esses propósitos dos alunos. Solicitando a palavra o Prof. Paulo
Sérgio alegou que a instituição deve garantir espaços acadêmicos e que a mesma não tem qualquer obriga-
ção em disponibilizar copa e cozinha para os alunos. Solicitando a palavra o Prof. Ednaldo disse que talvez
pudesse ser cogitado o uso do container do DPF, provisoriamente, mas que essa decisão necessitaria de
conversação junto ao DPF. Prof. Edvá afirmou que não poderia ser usado porque a Profª Natália só não está
utilizando o mesmo porque ele se encontra sem energia, o que foi ratificado pelo prof. João Vicente que infor-
mou que as providências já foram tomadas para que o container passe a ser utilizado. Com a palavra o Sr Di-
retor fez menção ao acordo entre a diretoria e o DS, que consiste em receber o Anexo do DS para a transfe-
rência do CEDIFLOR, que poderia abrigar, fisicamente, os pós-graduandos e concluiu que necessita de re-
cursos financeiros para melhorar as condições de atendimento acadêmico e de infraestrutura, comprome-
tendo-se a discutir esse assunto junto a administração superior. Dando prosseguimentos discutiu-se o quarto
item de pauta: Homologação da Progressão Funcional à categoria de Professor Titular (Classe E) da Profa.
Sheila Marino Simão (Processo no. 23083.007551/2015-11). O Prof. Ednaldo, relator deste ponto, apresentou
a documentação inerente, ressaltou a apresentação do memorial por parte da Profª Sheila e concluiu que o
Processo ocorreu dentro do esperado. Colocada em votação a homologação foi aprovada por unanimidade.
Passando-se ao quinto item de pauta. Homologação da Progressão Funcional à categoria de Professor Titu-
lar (Classe E) da Profa. Sheila Marino Simão (Processo no. 23083.007551/2015-11).  Relator: Prof. Ednaldo
Oliveira dos Santos. Com a palavra o relator apresentou as peças do processo e se remeteu elogiosamente à
apresentação do memorial, por parte da Profª Sheila e concluiu que o processo ocorreu dentro do esperado.
Colocada em votação a homologação foi aprovada por unanimidade. Passando-se ao sexto item de pauta.
Memorando Circular nº 004/DPF/IF. Alteração na composição da banca para concurso público para provimen-
to de vaga docente para o DPF/IF. Processo 9046/15 – Edital 120/15. Relator: Prof  João Vicente. Com a pa -
lavra o Sr. Diretor apresentou a justificativa da necessidade de alteração banca, que colocada em votação foi
aprovada por unanimidade ficando assim constituída: Membros titulares - Elias Taylor Durgante Severo, Ale-
xandre Floriam e Ivaldo Pontes Jankowski; Membros Suplentes – Divino Eterno Teixeira, Helio José Santini
e . Ficou ainda aprovado que o professor Elias Severo seria o presidente da banca. Passando-se aos Assun-
tos Gerais o Sr. Diretor se referiu a uma reunião com a administração superior, sem as presenças da Reitora
e do Vice-Reitor para encaminhamento da proposta de orçamento de custeio para 2016. Apresentou valores
disponíveis e comprometidos, restando 2 mi, sendo que 1,4 mi já estão em execução. Propuseram 1milhão
para reformas, sendo 700 mil para os institutos e 300 mil para a reitoria. Restaram cerca de 1 mi (30 por cen-
to) para passagens e diárias  para os institutos  a serem definidos pela matriz de distribuição interna de recur-
sos financeiros. Explanou que os diretores propuseram a destinação de 1 milhão para aditivar o contrato dos
terceirizados de campo para contração de uma equipe com a função de manutenção predial para atender ex -
clusivamente os institutos. Neste sentido, solicitou aos departamentos que realizem levantamentos de suas
necessidades de recuperação de salas de aulas e sanitários. Prof. Ednaldo pediu a palavra e repassou as se -
guintes informações: (a) Recebeu comunicado da PROAES que as bolsas de apoio técnico somente irão até
julho de 2016, demonstrando preocupação; ele informou que a PROAES posteriormente irá dar os devidos
esclarecimentos sobre essa questão, mas que recebeu a informação de isso ocorreu em vista de relatório da
CGU; (b) Parabenizou os professores do DCA Alexandra Fernandez, Gustavo Lyra e José Francisco Júnior
por terem sido recentemente contemplados com bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq, sendo os úni-
cos do IF; (c) Foi publicada Matéria de Capa no último Boletim da FAPERJ sobre os resultados do Projeto de
Pesquisa “Riscos de Desertificação no estado do Rio de Janeiro, realizado pelo Área de Meteorologia do
DCA/IF, demonstrando a elevada capacidade e dando visibilidade ao DCA, IF e UFRRJ. Nada mais havendo
a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, sobre a qual eu, Dalson Wiliam Chain, para constar, la -
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vro  a  presente  ata,  que  segue  assinada  pelo  Senhor  Presidente  e  pelos  demais  membros  participan-
tes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME ASSINATURA

Prof. João Vicente de Figueiredo Latorraca

Prof. Ednaldo Oliveira dos Santos

Prof. Edvá Oliveira Brito

Prof. Prof. Marco Antonio Monte

Prof. Rafael Coll Delgado

Profª Evânia Galvão Menconça

Prof. Paulo Sérgio dos Santos Leles

Servidor Francisco Gilberto da Silva Filho
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