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Às nove horas do dia dezoito do mês de março do ano de dois mil e dezesseis na sede do Instituto de Flo -
restas 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 140ª Reunião Ordinária, contando
com a presença dos seguintes Conselheiros: Prof. João Vicente de Figueiredo Latorraca (Diretor do Instituto
de Florestas), Prof. Luís Mauro Sampaio Magalhães (Vice-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 Depar -
tamento 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. André Felippe Nunes de Freitas (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Práticas em De-
senvolvimento Sustentável), Prof. Eduardo Vinicius da Silva (Coordenador do Curso de Engenharia Flores-
tal) e Francisco Gilberto da Silva Filho (Representante dos Técnicos Administrativos). Constatado o Quó-
rum, o Sr. Diretor agradeceu a presença de todos e passou ao primeiro item de pauta: Aprovação das atas
135 e 136. Relator: Prof. João Vicente. Após análise pelos conselheiros as atas 135 e 136 foram aprovadas.
Passando-se ao  segundo ponto de pauta.  Cadastro dos cursos no Sistema CREA/CONFEA”. Relator:
Prof. Luis Mauro. Com a palavra o relator teceu explicações sobre o cadastro e funcionamento do reconhe-
cimento para os profissionais das áreas afins. Referiu-se a alguns exemplos de reconhecimento, destacan-
do que a nossa Pós-Graduação, por exemplo, não possui cadastramento. Solicitou aos coordenadores da
Pós-Graduação a realização do cadastro (registro) e solicitou para o coordenador do curso de graduação a
atualização do cadastro. Passando-se ao terceiro item de pauta. Montante e utilização de diárias e passa-
gens. Relator: Prof. João Vicente. Com a palavra o Sr. Presidente situou a proposta no que tange a custeio.
Com a palavra o Sr. Presidente explicou como foi calculado o montante de custeio (diárias e passagens)
para cada instituto e anunciou o montante do IF em R$ 21.066,09. Continuando esclareceu que esse mon-
tante não se destina ao uso da pós-graduação, com exceção ao PPGPDS que não possuí recursos do
PROAP. Afirmou que assim que administração superior alocar os recursos no centro de custo do IF, os de-
partamentos já poderão solicitar as suas demandas, mas sugeriu que cada departamento e PPGPDS faça
uma previsão dos gastos em diárias e passagens para saber se o montante será suficiente ou não para o
atendimento. Passando-se ao quarto item de pauta. Memorando Circular nº 002/16/AUDIN. Relator: Prof.
João Vicente. O Sr. Diretor procedeu à leitura do memorando e destacou a atuação da AUDIN, concluindo
sobre a importância da presença dos conselheiros no evento, dia vinte e sete de abril. Passando-se ao
quinto item de pauta.  Memorando nº 24/16 PPGPDS – Projeto de criação de Curso de Doutorado no
PPGPDS. Relator: Prof. André Felippe. O Prof. André apresentou cópias das peças do processo e fez um
diagnóstico do PPGPDS e a tendência de alcançar o nível de doutorado. Salientou que várias discussões
no colegiado apontaram para a proposta de novos cursos, o que se tornou um processo. Fazendo uso da
palavra O Sr. Diretor afirmou que o caminho está correto e o IF tem massa crítica suficiente para aumentar
o número de cursos de Pós-Graduação. Colocado em votação a proposta de curso de doutorado foi aprova-
da por unanimidade.  Passando-se ao sexto item de pauta: Requisição de materiais de construção emer-
genciais para os Departamentos. Relator: Prof. João Vicente. O Sr. Diretor comentou sobre o pedido de su-
primento de fundos para aquisição de materiais. Esclareceu que esse suprimento será destinado para aqui-
sição de materiais que serão utilizados para solução de problemas emergenciais dos departamentos e insti -
tuto e, que a mão de obra será provida através de um aditivo no contrato dos terceirizados de campo. Con-
tudo, a decisão sobre essa contratação ainda estava em discussão na reitoria. Concluiu que irá conferir o
saldo do cartão corporativo para posterior discussão do rateio no IF. Passando – se ao sétimo item de pau-
ta. Aprovação de projeto com a empresa Rio de Janeiro Refrescos Ltda. Relator Prof.º Rogério. Com a pala-
vra o relator apresentou a proposta aprovada pelo Departamento de Silvicultura que trata da elaboração de
um laudo técnico sobre a supressão das espécies ameaçadas de extinção Cedrela odorata e Cariniana le-
galis. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade. Passando–se ao oitavo item de pauta. Homolo-
gação do Processo nº 23083.000623/2016-81 – Progressão Funcional do Professor Eduardo. Relator Prof.º
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Rogério. O relator apresentou a aprovação da solicitação pelo Departamento de Silvicultura, que colocado
em votação foi aprovada por unanimidade. Passando-se ao nono item de pauta: Homologação da Escolha
da Chefia do DCA/IF para o Biênio 2016-2018. O relator, Prof. Ednaldo, apresentou a documentação refe-
rente à escolha/recondução da chefia do Departamento de Ciências Ambientais, sendo os professores Ed-
naldo Oliveira dos Santos e Jayme Magalhães Santangelo, a título de comunicação, escolhidos como Chefe
e Vice-Chefe, respectivamente. Dando continuidade passou-se ao  décimo item de pauta:  Aprovação do
Relatório Semestral (2º Semestre de 2015) referente ao Curso de Doutorado da servidora Carolina Gomes
Moreira (Processo nº 23083.004620/2014-54). O Prof. Ednaldo apresentou a documentação contida no Pro-
cesso apreciada e aprovada pelo Colegiado do Departamento de Ciências Ambientais. Colocado em vota-
ção foi aprovado por unanimidade. Passando-se ao  décimo primeiro item de pauta: Convênio entre a
UFRRJ e a Prefeitura de Municipal de Areal para a realização de Projeto de Conservação do Lobo-
Guará. A relatoria foi do Chefe do DCA que mostrou a documentação inerente ao Convênio. Complemen-
tando o Prof. André forneceu informações adicionais como o histórico do Projeto, detalhamento da equipe e
as respectivas atividades do mesmo. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Passando – se
para o décimo segundo item de pauta. Distribuição e Fixação das Funcionárias Terceirizadas de Limpeza
e Higienização no IF. Esse item foi solicitado pelo Prof. Ednaldo que questionou a manutenção da escala
após o reinício do período acadêmico, pois na reunião do dia vinte e cinco de janeiro do corrente ano, reali -
zada entre os Chefes dos departamentos, Coordenadores de cursos e a Diretoria do Instituto ficou acertado
que esta escala funcionaria apenas no período de recesso (até o dia vinte e seis de fevereiro), e que a partir
daí a escala voltaria o que estava funcionando no final do ano de 2015, ou seja, duas colaboradoras no
DCA e no DPF - por terem maior número de laboratórios e salas de aulas - uma no DS e uma no IF; segun-
do o Prof. Ednaldo isso gerou vários problemas e procedimentos equivocados realizados pela Diretoria do
Instituto. Esse questionamento provocou várias discussões que procuraram orientar a questão. Solicitando a
palavra o Sr. Diretor esclareceu que o instituto aguarda ainda um posicionamento da empresa quanto a dis-
ponibilização de pelo menos mais uma colaboradora para IF, totalizando 7, e propôs aos chefes se reunirem
e apresentarem uma nova escala, o que foi aprovado pela ampla maioria. Passando a Assuntos Gerais –
(i) Utilização de veículos oficiais e Salão Verde. O Sr. Diretor informou que o IF dispõe dos veículos oficiais
Renault Logan e Fiat Uno, sendo que o segundo apresenta dificuldades de agendamento devido à grande
utilização por parte do Instituto de Agronomia. Informou que em reunião com o Diretor de IA, ficou decidido
que o veículo Fiat Uno permanecerá no IA durante a primeira quinzena de cada mês e consequentemente
no IF durante a segunda quinzena. (ii) Acrescentou que o agendamento do Salão Verde deverá ser exclusi -
vamente na Diretoria do IF para que agendamentos sobrepostos sejam evitados. Informou que há agenda-
mentos para aulas da pós-graduação no salão, mas que a prioridade é para eventos como defesas de tra-
balho de conclusão de curso, simpósios, etc. Assim, é preciso que os docentes responsáveis pelas discipli-
nas estejam cientes disso. 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 Presi-
dente  e  pelos  demais  membros  participan-
tes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME ASSINATURA

Prof. João Vicente de Figueiredo Latorraca

Prof. Luís Mauro Sampaio Magalhães
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Prof. Ednaldo Oliveira dos Santos

Prof. Jayme Magalhães Santangelo 

Prof. Rogério Luiz da Silva 

Prof. Acacio Geraldo de Carvalho

Prof. Rafael Coll Delgado

Prof. André Felippe Nunes de Freitas

Servidor Francisco Gilberto da Silva Filho
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