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Às oito horas e cinquenta e seis minutos do dia quatro do mês de agosto 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 144ª 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), Alexandre Miguel do Nascimento (Representante dos docentes do Instituto de Florestas), Prof.
Acácio Geraldo de Carvalho (Chefe do Departamento de Produtos Florestais), Prof. Marco Antonio Monte
(Vice-Chefe do Departamento de Silvicultura), Prof. André Felippe Nunes de Freitas (Coordenador do Progra-
ma de Pós-Graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável), Prof. Eduardo Vinicius da Silva (Coor -
denador do Curso de Engenharia Florestal), Patrícia Fernandes de Oliveira Santos (Representante suplente
dos Técnicos Administrativos), José Henrique Camargo Pace (Representante suplente dos discentes da Pós-
Graduação) e Iago Ferraz de O. Silva (Representante dos discentes da Graduação). O Diretor agradeceu a
presença de todos e passou ao  primeiro item de pauta: Aprovação da ata da 143ª Reunião Ordinária do
CONSUNI - IF. Com a palavra o Sr. Diretor do IF exibiu a ata em tela, já com as correções sugeridas pelos
conselheiros, e em não havendo mais sugestões de correções, foi colocada em votação e aprovada por una -
nimidade. Passando-se ao segundo e terceiro itens de pauta: Protocolo de intenções entre a UFRRJ e a
Universidade de Humboldt de Berlim. Processo nº7860/13. Relator: Prof. Luis Mauro e Protocolo de intenções
entre a UFRRJ e a Conservação Internacional do Brasil. Processo 7858/13. Relator: Prof. Luis Mauro. O Sr
Diretor apresentou as justificativas da ausência do Prof. Luis Mauro e como a presença do mesmo seria de
extrema importância para os devidos esclarecimentos sobre os dois pontos, a discussão sobre os pontos de
pauta foi adiada para uma próxima reunião ordinária. Ainda com a palavra o Sr. Diretor solicitou a inclusão do
ponto de pauta referente ao “I Seminário de Arboricultura e Florestas Urbanas” com a relatoria do Prof. Marco
Monte. Passando-se para o quarto item de pauta: Aprovação de projetos do DS para inclusão no SCPROP.
Relator: Prof. Marco Monte. Com a palavra o relator apresentou a lista dos projetos, sendo: 1 - Vigor de se-
mentes para o sucesso da restauração florestal; 2 - Vigor de sementes e a revolução da silvicultura tropical; 3
- Resgate da biodiversidade e integração homem natureza através das sementes florestais; 4 - Influência do
cultivo consorciado na qualidade morfofisiológica de mudas de espécies florestais; 5- Germinação in vitro e
micropropagação de espécies da Mata Atlântica ameaçadas de extinção; 6 - Desenvolvimento de um sistema
de identificação integrado (molecular e fotobiométrico da madeira de Anacardium giganteum W. Hancock ex
Engl.); 7 - Estratégias para a micropropagação da espécie Dalbergia nigra Vell. Ex. Benth.; 8 - Germinação in
vitro e micropropagação da espécie Melanoxylon brauna Schott.; 9 - Estratégias para micropropagação e o
estabelecimento em campo de espécies florestais da Mata Atlântica ameaçadas de extinção; 10 - -Biomassa
e carbono estocado em espécies arbóreas do parque natural municipal do curió, Paracambi, RJ.; 11 – Uso de
Índices Multiespectrais para o Mapeamento do Uso e Cobertura do Estado do Rio de Janeiro;  12 – Distribui-
ção e Validação de focos de calor e sua relação com variáveis do meio físico no Estado do Rio de Janeiro; 13
- Mapeamento de árvores matrizes visando a certificação na produção de mudas e sementes na Floresta Na -
cional Mário Xavier e entorno; 14 - Capacitação de estudantes do colégio técnico da Universidade Rural para
produção de mudas de espécies arbóreas nativas; 15 - Avaliação da contribuição da certificação do manejo
de plantações florestais na América do Sul; 16 - Atividades de apoio técnico no viveiro florestal e laboratório
de informática do Departamento de Silvicultura; 17 - Uso de biossólido em plantios de espécies da mata
atlântica; 18 - Avaliação da interação entre biossólido de lodo de esgoto e a fertilização mineral sobre o cres -
cimento de Schizolobium parahyba (Vell.) Blake; 19 - Uso de biossólidos na composição de substratos para
produção de mudas florestais para arborização urbana;- 20 - Doses de biossólido no crescimento e nutrição
de Zeyhera tuberculosa e  21 - Lodo de esgoto na restauração florestal: produção de mudas e adubação de
plantio. Solicitando a palavra, o Prof. Ednaldo indagou se estes projetos estavam em andamento e se seriam
de Iniciação Científica e quais os interstícios. Nesse momento, o Prof. Marco Monte se prontificou a providen-
ciar uma relação mais depurada e encaminhar, posteriormente, para cadastramento no SCPROP. Solicitando
a palavra o Prof. André salientou que o TCU quer saber sobre o equilíbrio entre os recursos financeiros rece-
bidos e as contrapartidas destinadas pela UFRRJ, e concluiu dizendo que a UFRRJ não sabe quanto recebe
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de recursos financeiros, não como medida de controle, mas para ciência da gestão universitária. Em seguida
ocorreram várias discussões em relação a definir quais projetos se enquadravam neste cadastro e como não
se chegou a uma conclusão, a plenária sugeriu que o Sr. Diretor solicitasse maiores informações junto à
PPGP para poder esclarecer sobre isso. Colocado em votação o item foi aprovado por unanimidade, condici-
onado ao envio de uma relação mais depurada. Passando-se ao quinto item de pauta: Comissão de Horas
Complementares. Relator: Prof. Eduardo Vinicius da Silva. Com a palavra o relator destacou que existiu uma
comissão responsável pelo lançamento de horas de atividades complementares dos discentes, mas que essa
comissão não estava atendendo às demandas existentes. Destacou também que foi criada uma nova comis-
são e se prontificou a resgatar os membros nos departamentos de modo a proporcionar o acesso ao sistema,
visando o lançamento das horas e assim garantindo o bom funcionamento da comissão. Passando-se para o
sexto item de pauta: Aprovação da Banca Examinadora para promoção funcional para professor Titular Car-
reira, Classe E, do professor Alexandre Miguel do Nascimento (processo número 23083.005462/2016-11).
Relator: Prof. Acácio. Com a palavra o relator apresentou as peças do processo e a ata do DPF, contendo a
Banca Examinadora, assim definida: como membros titulares, os professores Juarez Benigno Paes e Nilton
César Fiedler, ambos da UFES (Universidade Federal do Espírito Santo), e Dulcinéia de Carvalho, da UFLA
(Universidade Federal de Lavras) e, para membros suplentes, foram convidados os professores Sebastião
Machado, aposentado pela UFPR (Universidade Federal do Paraná), Maria Auxiliadora Coelho Kaplan, da
UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), e Paulo Fernando Trugilho, da UFLA (Universidade Federal
de Lavras). Colocado o item em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Passando-se para o séti-
mo item de pauta: “I Seminário de Arboricultura e Florestas Urbanas”. Relator Prof. Marco Antonio Monte.
Com a palavra o relator apresentou o detalhamento do evento como atividade de extensão, agendado para o
período entre 9 e 12 de novembro. Colocado em votação o item foi aprovado por unanimidade. Retomando a
palavra o Sr. Diretor consultou os conselheiros a cerca de algum item para ser colocado como ASSUNTOS
Gerais. Sem qualquer sugestão e 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.xxxxxxxxxxxxxxxxx
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NOME ASSINATURA

Prof. João Vicente de Figueiredo Latorraca

Prof. Ednaldo Oliveira dos Santos

Prof. Acácio Geraldo de Carvalho

Prof. Alexandre Miguel do Nascimento 

Prof. Marco Antonio Monte 

Prof. André Fellipe Nunes de Freitas

Prof. Eduardo Vinicius da Silva

Servidora Patrícia Fernandes de Oliveira Santos 

Discente José Henrique Camargo Pace 

Discente Iago Ferraz de O. Silva
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