
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE FLORESTAS

Ata da 147ª Reunião Ordinária do Conselho de Unidade do Instituto de Florestas da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro realizada em, 24 de outubro de 2016.

Às nove horas e três minutos do dia vinte e quatro 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  147ª  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),  Prof.  Acácio  Geraldo  de
Carvalho  (Chefe  do  Departamento  de  Produtos  Florestais),  Prof.  Rogério  Luis  da  Silva  (Chefe  do
Departamento de Silvicultura), Prof. Rafael Coll Delgado (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Ciências  Ambientais  e  Florestais),  Profª.  Evânia  Mendonça  Galvão (Vice-Coordenadora  do  Curso  de
Engenharia Florestal),  Prof.  Gustavo Bastos Lyra (Vice-Coordenador do PPGDS) e  Francisco Gilberto da
Silva Filho (Representante dos Técnicos Administrativos). O Diretor agradeceu a presença de todos e passou
ao  primeiro item de pauta: Aprovação da banca de promoção à Classe Titular do Professor João
Vicente Latorraca. A defesa do Memorial está prevista para o dia 16 de dezembro e a banca sugerida e
aprovada pelo Colegiado do DPF foi: Mario Tomaziello Filho (ESALQ/USP), Setsuo Iwakiri (UFPR), Graciela
Inez Bonzon de Muniz (UFPR) e Acacio Geraldo de Carvalho (UFRRJ), como membros titulares. Os membros
suplentes sugeridos e aprovados foram: Ervandil  Corrêa Costa (UFSM) e Juarez Paes Benígno (UFES).
Continuando o  professor  João  Vicente  esclareceu  que  diante  do  calendário  financeiro  estabelecido  pela
administração superior terá que solicitar antecipadamente as passagens e diárias para os membros externos
da  banca.  Colocado  o  assunto  em discussão  a  banca  foi  aprovada  por  unanimidade.  Passando-se  ao
segundo item de pauta:  Aprovação da Banca para Promoção Funcional  para Professor Titular  do
Professor Ricardo Valcarcel (Processo no 23083.003749/2014-45). A relatoria foi  do Prof.  Ednaldo que
apresentou toda a documentação necessária e que os membros sugeridos e aprovados pelo Colegiado do
DCA para a compor a Banca foram: Titulares: Antônio Cláudio Davide (UFLA), Gutemberg Borges França
(UFRJ) e Soraya Alvarenga Botelho (UFLA),  sendo esta última a Presidente da Banca.  Suplentes:  José
Leonardo de Novaes Gonçalves (ESALQ/USP) e Nivaldo Eduardo Rizzi (UFPR). Colocado o assunto em
discussão a Banca foi aprovada por unanimidade. Passando-se ao  terceiro item de pauta:  Progressão
funcional do professor Marco Antônio Monte. As peças do processo foram apresentadas pelo chefe do
DS, Prof.  Rogério,  e após discussão foi  aprovada por unanimidade a progressão funcional  do professor
Marco Antônio  Monte de professor  adjunto  2 para professor  adjunto  3.  Passando-se ao  quarto item de
pauta: Criação do Programa de Extensão em Educação Ambiental com Sementes Florestais. O projeto do
Programa foi apresentado pelo Prof. Rogério, Chefe do DS, e após indagações sobre o mesmo, foi aprovado
por unanimidade. Passando-se ao quinto item de pauta: Projeto de Extensão em Mata Atlântica através
de mostruários de Sementes Florestais na FIOCRUZ. Com a palavra o professor Rogério, Chefe do DS,
apresentou o projeto e após discussões sobre o mesmo foi aprovado por unanimidade. Passando-se ao
sexto item de pauta:  Projeto de Extensão em Dia da Árvore na Praça de Seropédica - Mata Atlântica
através  de  mostruários  de  Sementes  Florestais.  Com a  palavra  o  professor  Rogério,  Chefe  do  DS,
explicou que esse é um projeto do Professor Tiago e deu detalhes sobre o mesmo. Após indagações sobre o
mesmo,  foi  aprovado  por  unanimidade.  Passando-se  ao  sétimo  item  de  pauta:  Projeto  Curso  de
Introdução, Processamento e Análises de Dados LIDAR Aerotransportado. Com a palavra o professor
Rogério, Chefe do DS, apresentou o projeto e após discussões, o mesmo foi aprovado por unanimidade.
Passando ao oitavo item de pauta  – Homenagem ao ex-servidor Dalson Willian Chain. Com a palavra, o
Professor Latorraca fez um breve relato da atuação do Engenheiro Chain em nossa universidade e sugeriu ao
Conselho  uma homenagem ao ex-servidor  plantando uma árvore  e  nominar  o  Bosque dos  50 Anos da
Engenharia  Florestal  com o  nome do  Chain.  O  Sr.  Francisco  perguntou  se  existe  algumo critério  para
homenagem e perguntou se o servidor Chaim já atuou como engenheiro florestal. O Sr. Diretor disse que não
existe um determinado critério, mas que não existem impedimentos para sugestões ao Conselho homenagear
seus ex-servidores. Para tanto, basta que haja uma indicação e aprovação no CONSUNI. Posto o assunto em
votação, o mesmo foi aprovado por maioria. Passando a Assuntos Gerais, o professor Rafael solicitou a

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE FLORESTAS

Ata da 147ª Reunião Ordinária do Conselho de Unidade do Instituto de Florestas da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro realizada em, 24 de outubro de 2016.

palavra para anunciar um evento a ser  realizado entre os dias oito e nove de março de 2017. Um dos
palestrantes será o atual coordenador da área de ciências agrárias I da CAPES, prof. Luiz Carlos Federizzi.
Aproveitando o professor Latorraca falou acerca dos novos critérios para avaliação dos programas de pós-
graduação com alterações dos critérios, em especial das avaliações subjetivas. Continuando disse que é
preciso estar muito atento a realização do relatório Sucupira, em especial no item proposta do programa. O
professor Rafael ainda disse que apesar do PPGCAF ter número de publicações acima da média nacional, o
curso tem nota quatro e por isso não entra em concorrência de editais da FAPERJ. Os professores sugeriram
conversar com o coordenador da área de ciência agrárias I da CAPES na ocasião das palestras, porém o
Prof. Acácio afirmou que é preciso ter um discurso onde politicamente não prejudique o nosso programa. O
professor Gustavo sugeriu discutir essa questão de forma polida. O professor Latorraca afirmou que é preciso
mostrar que o nível do curso é alto e que tem potencialmente de subir para uma nota cinco. O professor Luis
Mauro  acha  que  colegiados  devem  tomar  atitudes  perante  a  CAPES  e  mencionou  ainda  que  a  Pós
Graduação não forma somente pesquisador, mas também pessoas para o mercado de trabalho. É preciso se
ter isso em mente, uma vez que os critérios da CAPES não tem priorizado essa questão. O Diretor deu
informações  sobre  reunião  ocorrida  na  CORIN/Reitoria  acerca  de  Edital  Institucional  para  concorrer  a
Projetos de Ensino ligados à intercâmbio de alunos em universidades da França (duas missões por ano) e
sugeriu aos docentes estudarem a possibilidade de participar do edital. Sem qualquer outro item em assuntos
gerais e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, sobre a qual eu, Georgia
Rodrigues, para constar, lavro a presente ata, que segue assinada pelo Senhor Presidente e pelos demais
membros participantes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Profª. Evânia Mendonça Galvão

Servidor Francisco Gilberto da Silva Filho Santos 
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