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Às nove horas e seis minutos do dia vinte e cinco do mês de abril 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 141ª Reunião Ordiná-
ria, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Prof. João Vicente de Figueiredo Latorraca (Dire-
tor do Instituto de Florestas), Prof. Luiz 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. Alexandre Monteiro de Carvalho
(Vice - Chefe do Departamento de Produtos Florestais), Prof. Marco Antonio Monte (Vice - Chefe do Departa-
mento 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-Gradua-
ção em Práticas em Desenvolvimento Sustentável), Prof. Eduardo Vinicius da Silva (Coordenador do Curso
de Engenharia Florestal) 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:
Aprovação da Atas das reuniões do CONSUNI-IF 137a, 138a, 139a e 140a. Após a leitura das referidas atas
e, realizadas as correções sugeridas, as atas foram aprovadas por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente
passou para o segundo item da pauta: Grupo de Trabalho para elaboração do próximo PDIFLOR. Rela-
tor: Prof. João Vicente. O Sr. Diretor Informou que a Administração Superior iniciou a elaboração do PDI da
UFRRJ, para o próximo quinquênio (2017-2022), por meio da criação de uma comissão de trabalho e que ele
se candidatou voluntariamente, sendo aprovado pelo CONSU como membro dessa comissão. Esclareceu
que a comissão do PDI da UFRRJ está composta por integrantes do CONSU que se manifestaram voluntaria-
mente, além de membros que foram indicados pela própria reitoria. Dentre esses membros indicados pela rei-
toria há representantes das categorias de docentes e técnicos administrativos. Os representantes discentes
foram indicados pela representação estudantil. Acrescentou que o IF, através do CONSUNI-IF, precisa consti -
tuir uma comissão para trabalhar uma proposta de PDI do IF que será amplamente discutida no IF em even-
tos pré-agendados com todos os segmentos representativos. Para tanto, enviou uma mensagem eletrônica
para os gestores do IF (Chefes e Coordenadores), informando sobre a formação dessa comissão, na qual
ele, diretor do IF, estava indicando nomes de três docentes (um de cada departamento) e de um técnico-
administrativo. Além disso, acrescentou que a participação na comissão é livre, ou seja, para participar basta
se apresentar voluntariamente. Concluiu informando que já convidou os técnicos da PROPLADI para uma
reunião, em data a ser marcada, para orientações e esclarecimentos acerca da elaboração dos PDI’s. Solici -
tando a palavra o Prof. Ednaldo discordou da forma de encaminhamento da constituição da comissão, ale-
gando que, de acordo com o regimento da universidade, os membros do CONSUNI-IF é quem devem elabo-
rar e aprovar o PDI-IF, e que os nomes dos membros da comissão deveriam sair do CONSUNI–IF. Propôs a
nomeação de titulares e suplentes para depois ser aberta a adesão de voluntários. Retomando a palavra o
Sr. Diretor esclareceu que esse ponto foi pautado em reunião do CONSUNI-IF exatamente porque é este
conselho que tem a responsabilidade de aprovar a formação da comissão, mas, seguindo o exemplo da co-
missão  do  PDI  pelo  aprovado  pelo  CONSU,  não  vê  qualquer  problema  na  presença  de  pessoas
(docentes/técnicos-administrativos/discentes) de fora do CONSUNI-IF.  Defendeu ainda a manutenção dos
nomes por ele indicado por entender que esses docentes estão participando da elaboração do planejamento
em cada departamento, sendo a exceção o responsável no DCA por não ter conhecimento dessa pessoa.
Após isso, o Sr. Presidente fez a leitura do documento eletrônico que foi encaminhado aos gestores do IF.
Solicitando a palavra o Prof. Luiz Mauro sugeriu que, por não haver consenso, reiniciar a formação da comis-
são no momento em que o Sr. Diretor alegou que apenas indicou nomes para aprovação no CONSUNI–IF.
Continuando, o Prof. Luís Mauro propôs uma reunião extraordinária do CONSUNI para aprovação da comis-
são, e que os departamentos discutam e proponham, se for o caso, outros nomes para compor essa comis-
são, mas que era preciso haver uma preocupação em não ser formar uma comissão constituída apenas pro-
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fessores recém contratados. Com base nessa proposta houve consenso de que os nomes propostos pela di-
retoria serão apreciados nos departamentos e seguimentos, além da indicação de possíveis novos nomes
que serão apreciados na reunião extraordinária do CONSUNI-IF de pauta única, agendada para o dia treze
de maio às nove horas. Passando ao terceiro item de pauta: Homologação da proposta de Projeto FA-
PUR – Rio de Janeiro Refrescos Ltda. Relator: Prof. Rogério. Com a palavra o Prof. Marco Monte apre-
sentou aos presentes o detalhamento do projeto, que colocado em votação foi aprovado por unanimidade, su-
jeito ao encaminhamento dos percentuais de recursos financeiros destinados ao Departamento de Silvicultura
e à Revista Floresta e Ambiente. Passando ao  quarto item de pauta: ABEF. Solicitação de ônibus/Van
para participação no 46º Congresso Brasileiro dos Estudantes de Engenharia Florestal. Aracaju – SE.
Junho de 2016. Relator Prof. João Vicente. Com a palavra o Sr. Diretor procedeu à leitura do documento
enviado pela ABEF e fez alusão à documentação enviada pela Reitoria, onde consta que está limitada por
instituto apenas uma viagem extracurricular,  por curso de graduação, lembrando aos conselheiros que o
CONSUNI – IF aprovou na sua centésima trigésima nona reunião ordinária, de vinte e dois de fevereiro de
dois mil e dezesseis, que não iria indicar nenhuma viagem do IF para reitoria. Solicitando a palavra o Prof.
Luiz Mauro propôs aprovar a solicitação da ABEF, sendo que essa será a única de 2016, condicionada ainda
à apresentação da lista de participantes, que será restrita aos alunos regularmente matriculados em Enge-
nharia Florestal na UFRRJ, documento assinado pelo professor responsável e que toda essa documentação
seja encaminhada à diretoria do IF pelo CAEF. A proposta do Prof. Luiz Mauro foi aprovada por unanimidade.
Passando-se ao quinto item de pauta: Apreciação do projeto: "Avaliação de indivíduos arbóreos na
Praça Getúlio Vargas na cidade de Nova Friburgo/RJ, através de técnicas não-destrutivas de aferição
da qualidade, integridade e fitossanidade dos fustes e da madeira". Relator: Prof. Alexandre Monteiro de
Carvalho. O Relator apresentou o histórico do projeto, destacando o interesse demonstrado pela Secretaria
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo/RJ, atra-
vés do Ofício GAB/069/2016 de 06 de abril de 2016, em solicitar a avaliação da sanidade e da qualidade da
madeira de indivíduos arbóreos existentes na Praça Getúlio Vargas e que, a FAPUR por sua vez, havia enca-
minhado a solicitação ao Departamento de Produtos Florestais, do Instituto de Florestas da UFRRJ. O Profes-
sor Alexandre Monteiro relatou a realização de uma reunião entre o IF, FAPUR e Prefeitura Municipal de
Nova Friburgo para definição da documentação necessária e do trâmite para o estabelecimento da parceria
entre as partes, visando a viabilização do projeto e para que fosse possível o repasse de recursos necessá-
rios a serem administrados pela FAPUR, para custear as despesas demonstradas no plano de trabalho e re-
ferentes às etapas detalhadas no cronograma das atividades. Foi ainda informado pelo Professor Alexandre
Monteiro, que o projeto havia sido apreciado e aprovado em reunião do colegiado do Departamento de Pro -
dutos Florestais, tendo sido apresentada a Ata da reunião do DPF de 18 de abril de 2016. Houveram breves
contribuições por parte dos conselheiros que observaram que haviam sido cumpridas as exigências da pro-
gramação de repasse de 1% e 5% do total de recursos do projeto para a Revista Floresta e Ambiente e De-
partamento de Produtos Florestais, respectivamente. Assim sendo a aprovação do projeto foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade. Passando –se para o sexto item de pauta: Avaliação da Progressão
Funcional  do  Professor  Henderson  Silva  Wanderley  para  Professor  Adjunto  B  (Processo  nº
23083.000527/2016-32). Relator: Prof. Ednaldo. Com a palavra o relator apresentou as peças do processo
e a ata de aprovação da solicitação que colocada em votação foi homologada por unanimidade. Passando-se
ao sétimo item de pauta: Criação da disciplina de Pós-Graduação “Biologia da Conservação”. Relator:
Prof. Ednaldo. Com a palavra o relator apresentou a documentação comprobatória de aprovação em reunião
do Colegiado do Departamento de Ciências Ambientais. O senhor Presidente indagou se o processo já havia
sido no colegiado do PPGCAF e, em caso negativo, primeiramente o processo de criação deveria passar no
PPGCAF antes de sair do âmbito do IF. Como era uma disciplina a ser oferecida para o PPGCAF, era impor-
tante se ter a sua aprovação naquele programa. Após a constatação de que o processo ainda não foi aprecia-
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do pelo colegiado do PPGCAF, o mesmo foi retirado de pauta para ser remetido ao referido programa de pós-
graduação e posteriormente apreciado no CONSUNI-IF. Passando-se ao oitavo item de pauta: Programa
de Extensão Engenharia da Conservação em Elementos Integradores da Paisagem. Relator: Prof. Ed-
naldo. Com a palavra o relator apresentou a documentação comprobatória referente ao programa. Solicitan-
do a palavra o Prof. Luiz Mauro, teceu vários esclarecimentos destacando as atividades voltadas à engenha-
ria, estágios e círculos de palestras sobre Engenharia Florestal. Colocado em votação o programa  foi homo-
logado pelo CONSUNI – IF. Passando–se ao nono item de pauta: Projeto Paisagem Cultural e Metabolis-
mo Social: integrando a Etnoconservação em unidades de Conservação Brasileiras. Relator: Prof. Luiz
Mauro. Com a palavra o relator apresentou a documentação comprobatória e os detalhes do projeto que foi
homologado pelo CONSUNI – IF. Passando-se aos  Assuntos Gerais  –  Cadastramento de Projetos de
Pesquisa . Com a palavra o Sr. Diretor teceu esclarecimentos a cerca da necessidade de cadastramento de
projetos de pesquisa da UFRRJ, decorrente de um Acórdão firmado entra o Tribunal de Contas da União e a
UFRRJ e informou que a operacionalização SCPROP (Sistema de Cadastramento de Projetos de Pesquisa)
se dará, segundo a PROPPG, nos institutos. 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  participan-
tes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
NOME ASSINATURA

Prof. João Vicente de Figueiredo Latorraca

Prof. Luís Mauro Sampaio Magalhães

Prof. Ednaldo Oliveira dos Santos

Prof. Jayme Magalhães Santangelo 

Prof. Marco Antonio Monte 

Prof. Alexandre Monteiro de Carvalho

Prof. Rafael Coll Delgado
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Prof. André Felippe Nunes de Freitas

Prof. Eduardo Vinicius da Silva

Servidor Francisco Gilberto da Silva Filho
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