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Às nove horas e cinco minutos do dia vinte e três do mês de fevereiro 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 151ª
Reunião Extraordinária,  contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Prof.  João Vicente de
Figueiredo Latorraca (Diretor do Instituto de Florestas), Prof. Jayme Magalhães Santangelo (Chefe do
Departamento de Ciências Ambientais), Prof. Acácio Geraldo de Carvalho (Chefe do Departamento de
Produtos Florestais), Prof. Rogério Luiz da Silva (Chefe do Departamento de Sivicultura), Prof. Eduardo
Vinícius da Silva (Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Florestal), Prof. Alexandre Miguel
do  Nascimento  (Representante  Titular  dos  Docentes)  e  o  Servidor  Francisco  Gilberto  da  Silva  Filho
(Representante dos Técnicos-Administrativos). Constatado o Quórum, o Sr. Diretor agradeceu a presença
de  todos  e  iniciou  a  reunião  com  o  primeiro  item  da  pauta  única:  Aprovação  da  Ata  136º
(Extraordinária).  O  Presidente  mostrou  a  ata  e  a  mesma  foi  aprovada  por  unanimidade.  Dando
prosseguimento,  passou  se  ao  segundo  item  da  pauta:  Considerações  a  respeito  do  processo
23083.011786/2010-01  (Reflorestamento  Medida  Compensatória  do  Consórcio  do  Arco
Metropolitano Rio l-Lote 4), com a relatoria do Prof. João Vicente Latorraca. O Professor João disse que
o processo deveria ser levado à frente para que tivesse a finalidade de usar a reserva legal da UFRRJ
para atividades de pesquisa, ensino e extensão. O Prof. Rogério afirmou que tentar colocar ideias sobre
utilização verbas  sem as  mesmas estarem disponíveis  é  perder  tempo,  ainda mais que  as  medidas
compensatórias não precisam mais ser feitas em áreas da união e do estado. O Prof Acácio disse que
não vê problemas em planejar uma possível verba, pois na possibilidade da mesma, é possível executar s
projetos, pois os mesmos já tem estimativas de gastos. O Prof Alexandre Miguel disse que estava na
comissão do processo, porém não foi convocado a participar de reuniões ou ser consultado sobre as
diretrizes do assunto e ainda sugeriu alguém para realizar relatoria do processo, caso não exista tanta
urgência para mover o processo. O Prof. Rogério disse que o processo ficou tanto tempo parado , que as
informações contidas no mesmo se perderam. Mesmo assim, o Prof. Latorraca disse que queria devolver
o processo antes da saída da atual gestão. O Prof. Jayme acrescentou que o processo não foi à frente
porque  as considerações do Prof.  Luiz  Mauro não foram realizadas.  O Prof.  Acácio  disse  que  esse
processo  se  encaixaria  bem  se  estivesse  incluso  nas  discussões  do  Plano  de  Desenvolvimento
Institucional da UFRRJ.  Sem nada a mais para acrescentar, seguiu – se para o terceiro ponto de pauta:
Questão  da  Mudança  das  Férias.  Basicamente,  o  assunto  se  trata  de  regularizar  as  férias  dos
professores  do  Instituto  face  às  alterações  do  calendário.  Finalizando  o  terceiro  item,  começou  a
discussão sobre o quarto item de pauta: Recursos do centro de custos do IF. O Prof. João Latorraca
avisou que recebeu um memorando eletrônico comunicando sobre a verba de cinquenta mil reais para
material  de  consumo  no  IF,  sendo  assim  ,  uma  verba  de  doze  mil  e  quinhentos  reais  para  cada
departamento.  Face  ao  exposto,  o  Prof.  João  Latorraca  pediu  aos  chefes  de  departamento  que
enviassem memorandos solicitando a quantia  desejada e a finalidade da mesma.  Sem mais nada a
acrescentar  sobre  o  item de  pauta  anterior,  seguiu-  se  para  o  quinto  item da  pauta:  Progressão
Horizontal do Professor Tiago Boer Breier, os presentes analisaram o processo e perceberam que o
citado professor não alcançou o critério de carga horária mínima de aulas. Porém não foi por falta de
empenho, mas por falta de demanda discente por suas disciplinas. Os professores Eduardo Vinicius da
Silva e Jayme Magalhães Santangelo precisaram se ausentar da reunião. Em virtude disso o quinto ponto
foi retirado por falta de quórum e repassado para a próxima reunião ordinária do CONSUNI 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.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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