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Às dez horas do dia quatorze de junho do ano de dois mil e dezenove, 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  177ª
Reunião  Ordinária,  contando  com  a  presença  dos  Conselheiros:  Prof.  João  Vicente  Figueiredo
Latorraca (Diretor do Instituto de Florestas - Presidente), Prof. Paulo Sérgio dos Santos Leles (Vice
Diretor do Instituto de Florestas), Prof. Fernando José Borges Gomes (Chefe do Departamento de
Produtos  Florestais),  Prof.  Jayme  Magalhães  Santangelo  (Chefe  do  Departamento  de  Ciências
Ambientais),  Prof.  Marco Antonio Monte (Chefe do Departamento de Silvicultura),  Prof.  André
Felippe  Nunes  de  Freitas  (Coordenador  do  Programa  de  Pós  Graduação  em  Práticas  em
Desenvolvimento Sustentável), Prof. Emanuel José Gomes de Araújo (Coordenador do Curso de
Graduação em Engenharia Florestal), Prof. Bruno Araujo Furtado de Mendonça (Representante dos
docentes do IF), Marcelo Barroso Alves Pessoa (Representante dos Técnicos Administrativos), Ana
Lúcia  S.  Ormond B.  Lima e  Julie  Alves  Filgueira  de Andrade (Representantes  dos  discentes  de
graduação  em  Engenharia  Florestal)  e  Caroline  de  Melo  Almeida  (Representante  dos  Pós
graduandos em Ciências Ambientais e Florestais). Constatado o quórum, o Presidente agradeceu a
presença de todos passou aos Informes. O Presidente passou a palavra ao docente Emanuel, que
apontou  a  importância  da  alteração  das  deliberações  do  curso  de  graduação  para  entrar  em
consonância com o SIGAA. Além disso, mencionou que o estudante que concluiu 85% do curso,
terá  acesso  a  uma  quantidade  limitada  de  quebra  de  pré  requisitos.  Disse  também  que  a
equivalência  com  disciplinas  de  livre  escolha  não  será  mais  permitida  e  ainda  mencionou  a
tolerância de quinze minutos para o início da aula. Sem mais nada a tratar, partiu-se para os pontos
de pauta do 177ºCONSUNI.  O  primeiro ponto de pauta:  Aprovação de acordo de cooperação
com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro para realização de atividades de pesquisa,
ensino  e  extensão  nas  áreas  de  Ciências  Agrárias  e  Biológicas  com  a  Reserva  Ecológica  do
Guapiaçu (REGUA). O Presidente passou a palavra ao  Prof. Marco Monte, que disse que esta
proposta foi aprovada em última reunião DS, encaminhou para o protocolo para formar processo
e passou ao palavra ao Prof. Paulo Leles, autor da proposta de cooperação. Prof. Paulo explicou
que vários professores do IF vem desenvolvendo atividades de pesquisas, aulas práticas e algumas
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atividades de extensão em áreas da REGUA e propôs em reunião do Departamento de Silvicultura
o Acordo de cooperação. Disse que foi  a CORIN para orientações e preparou o material.  Prof.
André  disse  que  tempos  atrás,  conversou  com responsável  pela  REGUA e  este  na  época  não
mostrou interesse. Profs. André e Jayme acham que o Plano de Trabalho precisa ser mais amplo e
que conhecem outros pesquisadores da UFRRJ que desenvolvem atividades na REGUA. Prof. Paulo
disse que sabe de alguns colegas do IF / UFRRJ que desenvolvem atividades na REGUA e tentou
fazer um Plano de trabalho o mais amplo. Profs. André e Jayme dispuseram a dar amplitude ao
projeto, e prof. Paulo disse que até dia 16 enviará o Plano para os dois professores. Colocado em
votação, o Acordo de Cooperação UFRRJ - REGUA foi aprovado por unanimidade, com ressalva,
lembrada pelo Prof. André, do Plano de Trabalho mais amplo.  Passou-se ao  segundo ponto de
pauta:  Projeto  de  extensão:  'Regressão  linear  aplicada  à  Mensuração  Florestal.  Processo:
23083.015660/2019-36. Com a  palavra,  o  Professor  Marco Monte  apresentou  o  processo  aos
presentes e o mesmo foi aprovado por unanimidade.  Passou-se para o terceiro ponto de pauta:
Criação  do  Laboratório  Multiusuários  do  Núcleo  de  Pesquisa  em  Qualidade  da  Madeira  -
Regimento  interno  e  Plano  de  Trabalho.  Processo:  23083.010209/2019-22.  Com a  palavra,  o
professor João Latorraca apresentou o processo aos presentes e,  após discussão,  a criação do
Laboratório foi  aprovada  por  unanimidade,  bem  como  seu  regimento  interno  e  o  plano  de
trabalho. Passou-se ao quarto ponto de pauta:  Solicitação de afastamento do prof. Ednaldo, de
14  a  22  de  setembro  de  2019,  para  participação  na  Conferência  conjunta  XIII  CALMet  e
Eumecast, em Darmstadt, Alemanha. Com a palavra, o docente Jayme Santangelo falou um pouco
do histórico internacional do Prof. Ednaldo como meteorologista e afirmou que a presença dele na
Conferência é de grande importância para o Instituto de Florestas. Após discussões, a solicitação
de afastamento foi aprovada por unanimidade. Passou-se ao quinto ponto de pauta: Aprovação
do Projeto de Extensão Muvuca de Sementes para Restauração Florestal  no Sítio Invernada,
Paracambi-RJ, sob responsabilidade do prof. Jerônimo. Processo número: 23083.014102/2019-
53.  Com a palavra,  o docente Jayme Santangelo apresentou o processo aos  presentes.  Com a
palavra, o Professor Paulo Leles parabenizou a iniciativa. Após discussões, o mesmo foi aprovado
por unanimidade. Passou-se ao  sexto ponto de pauta: Aprovação da criação de Disciplinas De
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Pós- Graduação: Tópicos Especiais para Disciplinas Permanentes- IF 1352 - Tratamento Térmico
da Madeira, IF 1353 - Seminários II, IF 1356 - Anatomia e Identificação da Madeira, IF 1357 -
Tecnologia de Produtos não Madeireiros sob uma Perspectiva Sustentável.  Processo número:
23083.017891/2019-84.  Com a palavra, o professor Fernando Borges fez uma apresentação das
ementas,  programas  e  bibliografia  de  cada  disciplina.  Explicou  que  estas  já  estavam  sendo
oferecidas como tópicos especiais. Após análise, Prof. Paulo Leles sugeriu que fosse aberto um
processo  por  disciplina.  Colocada  em  votação,  a  criação  das  disciplinas  foi  aprovada  por
unanimidade, com a sugestão do conselheiro. Passou-se ao sétimo ponto de pauta: Projeto da
Semana  Acadêmica  da  Engenharia  Florestal.  Relatoria:  Centro  Acadêmico  de  Engenharia
Florestal.  Com a palavra, a discente Ana Ormond apresentou o projeto e agradeceu ao apoio,
compromisso e empenho dos docentes Alexandre Miguel e Fernando Borges com o evento. Com a
palavra,  o  professor  Paulo  Leles  também parabenizou  o  projeto  atualizado  e  o  empenho dos
docentes citados. Após comentários, o projeto foi aprovado por unanimidade. Passando Assuntos
Gerais o Sr. Presidente passou a palavra ao Técnico Administrativo Marcelo, que  comunicou que
fez uma consulta virtual aos Técnicos Administrativos lotados no IF acerca da sua titularidade como
representante  CONSUNI.  A  maioria  concordou  em  promovê-lo  a  titular,  sem  necessidade  de
convocar eleições e de suplência. O Técnico Administrativo Marcelo aproveitou para informar da
greve  nacional  marcada  para  o  dia  14  de  junho,  com  aderência  dos  sindicatos  dos  Técnicos
Administrativos (SINTUR) e Docentes (ADUR). Finalizado o assunto, o presidente passou a palavra
ao Prof. Paulo Leles, que mostrou interesse em saber se a guarda lotada no IF é predial ou do
âmbito  do Instituto,  pois  caso  fosse  do Instituto,  afirmou  que  deveriam  fazer  rondas.  Com  a
palavra, o Sr. Presidente disse que a orientação é que a guarda é do Instituto. Assim, o Prof. Paulo,
disse que, na opinião dele,  esta função não esta sendo exercida,  pois em todo tempo que os
guardas estão atuando, por apenas 3 vezes viu eles fora da frente do prédio do IF, e  perguntou aos
demais membros se tem visto os guardas em outras áreas do âmbito do Instituto de Florestas.
Demais  conselheiros  afirmaram  que  também  não  tem  visto.  O  Sr.Presidente  disse  que  as
orientações sobre a maneira de trabalhar dos guardas, deve vir do Setor de Guardas da UFRRJ.
Após discussões, os conselheiros aprovaram o envio de um memorando ao Chefe da Guarda para
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maiores esclarecimentos.  Não  havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a
reunião as onze horas e quarenta minutos, sobre a qual eu, Georgia Rodrigues, para constar, lavro
a presente ata, que segue assinada pelos membros. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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Este  texto  não substitui  o  original  impresso  e  assinado disponível  para  consulta  na  Secretaria
Administra - tiva do Instituto de Florestas da UFRRJ. 


