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Às oito horas e cinquenta minutos do dia vinte do mês de maio 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 142ª 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. Acácio Geraldo de Carvalho (Chefe
do Departamento de Produtos Florestais), Prof. Rogério Luiz da Silva (Chefe do Departamento de Silvicultu-
ra), 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 Florestal),
Francisco Gilberto da Silva Filho (Representante dos Técnicos Administrativos), Tamires Partelli Correia (Re-
presentante dos discentes da Pós-Graduação) e Diogo Oliveira Camata (Representante dos discentes da
Graduação). Constatado o Quórum, o Sr. Diretor agradeceu a presença de todos e passou ao primeiro item
de pauta: Aprovação das atas 141ª (Ordinária) e 135ª (Extraordinária). Com a palavra o Sr. Diretor do IF exi-
biu as atas em tela e realizou as correções sugeridas por alguns dos presentes e após colocadas em votação
as duas atas que foram aprovadas por unanimidade. Antes de passar para o segundo item de pauta: Apre-
sentação do SIG – Sistema Integrado de Gestão pelo Pró-Reitor Adjunto da PROPLADI - Professor Roberto
de Souza Rodrigues e Coordenador da COTIC – Técnico Administrativo Fabio Cardozo da Silva – UFRRJ, o
Sr. Diretor do IF, informou que ambos estariam atrasados e passou ao terceiro item de pauta. Inclusão da
disciplina IF 110 - Meteorologia Aplicada, como disciplina optativa na grade do Curso de Engenharia Florestal
(Processo nº 414/16). A relatoria deste ponto do Prof. Ednaldo (Chefe do DCA) que apresentou os documen-
tos e deu os devidos esclarecimentos relacionados ao Processo. Após esses esclarecimentos foi colocada
em votação a inclusão da disciplina como optativa na grade curricular do Curso de Engenharia Florestal, onde
foi aprovada por unanimidade, composta de quatro créditos (dois teóricos e dois práticos) e tendo como pré-
requisito a disciplina IF-111 Meteorologia Básica. Passando-se ao quarto item de pauta: Criação da discipli-
na Experimentação Florestal e inclusão na grade curricular do Curso de Engenharia Florestal. Relator: Prof.
Rogério. Processo nº 10696/14. O Sr. diretor do IF apresentou as peças do processo e colocada em votação
a criação e inclusão da disciplina Experimentação Florestal na grade do Curso de Engenharia Florestal como
optativa, composta de quatro créditos (dois teóricos e dois práticos) sendo pré-requisitos as disciplinas IC-280
e IC-284, foi aprovada por unanimidade. Nesse momento O Sr. Diretor do IF anunciou a chegada do Prof. Ro-
berto e do Técnico Administrativo Fábio, às nove horas e treze minutos, para a apresentação SIG – Sistema
Integrado de Gestão. Fez as devidas apresentações e esclareceu sobre a presença de ambos no CONSUNI-
IF para apresentação do referido sistema. Fazendo uso da palavra o Prof. Roberto agradeceu a oportunidade
e se apresentou, detalhadamente. Iniciou a apresentação do sistema demonstrando a importância do mesmo
para a UFRRJ e continuou destacando que o inicio da instalação se deu pelo CTUR e que a partir do dia trin-
ta de junho deve começar a utilização pelas unidades universitárias. Fazendo uso da palavra o Coordenador
da COTIC explanou sobre os aspectos técnicos do SIG e seus módulos: SIGAA (Acadêmico), ADMIN (Admi-
nistração), SIGED (Gestão de Documentos), SIGRH (Gestão de Pessoas), SIGEPP (Gestão e Planejamento)
e SIPAC (Compras, Patrimônio e Licitações). Em seguida abriu-se o debate com dúvidas e esclarecimentos.
Ao final a equipe agradeceu, novamente, a oportunidade e despediu-se. Passando-se ao  quinto item de
pauta: Progressão para Professor Adjunto IV do Professor Rogério Luiz da Silva. Processo nº 896/16. Com a
palavra o Sr. Diretor do IF apresentou as peças do processo e colocada em votação a progressão foi aprova -
da por unanimidade. Passando-se para o  sexto item de pauta: Progressão Funcional do Professor André
Felippe Nunes de Freitas para Professor Associado II (Processo nº 23083.000529/2016-21). Com a palavra o
Prof. Ednaldo apresentou os documentos do referido Processo e após as devidas informações, a Progressão
foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Aproveitando o ensejo, o Sr. Diretor solicitou ao
presidente da Comissão para unificação dos critérios para progressão e promoção de docentes no âmbito do
IF, Prof. Ednaldo, que enviasse o mais breve possível o relatório final da comissão para o processo começas-
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se a tramitar nos departamentos e finalmente aprová-lo no CONSUNI. Passando-se para o sétimo item de
pauta: Aprovação do Edital para Eleição de Representantes Docentes junto ao CONSUNI – IF. Com a pala-
vra o Sr Diretor do IF abordou o edital, já protocolado para abertura de processo que colocado em votação foi
aprovado por unanimidade. Passando-se para Assuntos Gerais o Prof. Luis Mauro se remeteu à viagem dos
estudantes para o Congresso de Estudantes de Engenharia Florestal informando que havia problemas em es-
tabelecer  o professor  responsável  devido à presença física na viagem. Comentou ainda que o Setor  de
Transportes da UFRRJ haveria alegado a não necessidade da presença do professor junto aos discentes.
Solicitando a palavra o representante dos discentes Diogo Oliveira Camata propôs que três discentes partici -
pantes fossem corresponsáveis. Fazendo uso da palavra o Prof. André propôs que o Setor de Transportes
emitisse um documento afirmando ser desnecessária a presença física do professor responsável. Solicitando
a palavra o Prof. Luis Mauro se prontificou a verificar junto ao Setor de Transportes para a formalização da
solicitação da viagem. 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.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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