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Às oito horas e trinta minutos do dia três do mês de outubro 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
146ª Reunião Ordinária, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Prof. João Vicente
de Figueiredo Latorraca (Diretor do Instituto de Florestas), Prof. Luis Mauro Sampaio Magalhães
(Vice-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), Gustavo Lyra (Vice-Coordenador do PPGPDS), Marco Antonio Monte (Vice-
Chefe do Departamento de Silvicultura), Prof. Rafael Coll Delgado (Coordenador do Programa de
Pós-Graduação  em  Ciências  Ambientais  e  Florestais),  Prof.  Eduardo  Vinicius  da  Silva
(Coordenador  do  Curso  de  Engenharia  Florestal),  e  Francisco  Gilberto  da  Silva  Filho
(Representante  suplente  dos  Técnicos  Administrativos).  O  Prof.  Alexandre  Monteiro  (PET)
participou como convidado. O Diretor agradeceu a presença de todos e solicitou a retirada de pauta
do  item  3:  “Aprovação  do  Regimento  do  CDIFLOR-  Centro  de  Documentação  e  Informação
Florestal”. Em seguida passou ao primeiro item de pauta: Resultado da Avaliação do Curso de
Engenharia Florestal junto ao Guia do Estudante; Relator: Prof. João Vicente. Foi feito um relato
pelo  Coordenador  do Curso de Engenharia  Florestal,  mencionando problemas de comunicação
entre  os  responsáveis  pela  empresa  avaliadora,  a  administração  superior  da  UFRRJ  e  a
Coordenação  do Curso,  o  que dificultou  o  envio  de dados sobre o  curso,  contribuindo  para  a
avaliação  abaixo  das  expectativas.  Decidiu-se  que  a  Coordenação  do  Curso  de  Engenharia
Florestal  irá  entrar  em  contato  com  a  empresa  avaliadora  e  com  o  setor  responsável  pela
tramitação desta avaliação na UFRRJ para evitar a repetição destes erros em futuras avaliações. O
Diretor do IF, Prof. Latorraca teve que se ausentar e passou a Presidência da Reunião para o Vice-
Diretor, Prof. Luís Mauro. Passando-se ao segundo item de pauta: Processo de Seleção do Tutor
do Pet-Floresta; o Prof. Alexandre Monteiro informou sobre a chegada do prazo que esta tarefa final
de sua tutoria e a edição de um edital para seleção de novo tutor. O Professor fez uma explanação
sobre o período que esteve à frente do PET-Floresta. Passando-se ao  terceiro item de pauta:
Redistribuição do Professor Francisco de Oliveira Júnior  para a Universidade Federal de Alagoas
(Processo 23065.006106/2016-33, da UFAL); Relator: Prof. Ednaldo Oliveira. Foi feito o relato do
processo e foi aberta a palavra aos presentes. Em seguida foi colocada em votação e o Processo
foi  aprovado por  unanimidade.  Passando-se ao  quarto item de pauta:  Relatório  Semestral  do
Curso de Doutorado da Servidora Carolina Gomes Moreira (Processo nº 23083.004620/2014-54) e
da  proposta  de  horário  especial;  Relator:  Prof.  Ednaldo  Oliveira.  O relatório  foi  resumido  pelo
Relator e a palavra foi aberta aos presentes. Em seguida o relatório foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. Passando-se ao quinto item de pauta: Progressão Funcional da Prof.ª
Flávia de Souza Rocha para Professor Adjunto IV (Classe C) (Processo nº 23083.001556/2016-11);
Relator: Prof. Ednaldo Oliveira. O Relator expôs os principais pontos do processo, com o parecer
da Comissão avaliadora e do Departamento da Docente tendo encaminhado a sua aprovação. O
ponto foi colocado em discussão e em seguida, foi aprovado por unanimidade. Passando-se ao
sexto item de pauta: Pedido de Afastamento do País da Prof.ª Alexandra Pires Fernandez, para
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participação no Simpósio Transformaciones Socio-Ambientales desde la Teoria de Construccion de
Nicho,(Processo nº 23083.007621/2016-12); Relator: Prof. Ednaldo Oliveira. Foi feito o relato do
processo, foi aberta a palavra para os presentes e em seguida o ponto foi colocado para votação. O
Processo  foi  aprovado  por  unanimidade.  Passando-se  ao  sétimo  item  de  pauta:  Promoção
Funcional do Prof. Roberto Carlos Costa Lelis (Processo nº 23083.006038/2014-22) de Professor
Associado IV para Titular/Classe E, Relator: Prof. Acácio Geraldo de Carvalho. O Relator expôs os
principais  pontos  do processo,  com o parecer  da Comissão  avaliadora  e  do Departamento da
Docente tendo encaminhado a sua aprovação. O ponto foi colocado em discussão e em seguida,
foi  aprovado por unanimidade.  Passando-se ao  oitavo item de pauta:  Projeto de Colaboração
entre a UFRRJ/PPGPDS e a Conservação Internacional Brasil/CI- Brasil;  Relator:  Prof. Gustavo
Lyra. O Relator fez uma explanação do projeto e foi aberta a palavra aos presentes que fizeram
sugestões de alteração e ajuste, que foram aceitas pelo relator. Após os devidos esclarecimentos, o
Projeto foi aprovado por unanimidade. Passando-se ao nono item de pauta: Proposta de 2ª Edição
do Curso de Extensão em Inventário Florestal; Relator: Marco Monte. Foi aberta a palavra a todos e
foi  sugerida  a  alteração  do  nome  para  que  não  se  fizesse  confusão  com  as  disciplinas  da
graduação. O Curso foi aprovado por unanimidade. Em Assuntos Gerais, o conselheiro Francisco
Gilberto da Silva Filho mencionou a sua preocupação com o debate em andamento sobre a adoção
do regime de 30 horas semanais na UFRRJ, para os servidores administrativos. Foi mencionado
que serão agendadas reuniões para maiores esclarecimentos sobre o assunto. Com a palavra o Sr.
Presidente consultou os conselheiros acerca de mais algum assunto a ser tratado e sem qualquer
outra sugestão e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, sobre a
qual eu, Cleide Silva de Souza, para constar, lavro a presente ata, que segue assinada pelo Senhor
Presidente e pelos demais membros participantes. 
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