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Às nove horas do dia oito de julho 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.  Jayme Magalhães Santangelo
(Chefe  do Departamento de Ciências  Ambientais),  Prof.  Eduardo Vinicius  da Silva (Chefe  do
Departamento de Silvicultura), 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)e Julie Alves Filgueira de Andrade (Representante dos discentes de graduação
em Engenharia Florestal).  Constatado o quórum, o Presidente agradeceu a presença de todos e
passou ao primeiro ponto de pauta:  Aprovação da Ata do 177º CONSUNI. Com a palavra, o
Presidente mostrou a ata aos presentes e após análise, foi aprovada por unanimidade. Passou-se
ao  segundo  ponto  de  pauta:  Aprovar  o  afastamento  do  Prof.  Rogério  Luiz  da  Silva  para
programa de pós-doutoramento na Universidade Federal de Viçosa – UFV-MG , no período de
01  de  setembro  de  2019  a  29  de  fevereiro  de  2020  na  linha  de  pesquisa  do  projeto:
“Melhoramento Genético de Espécies Nativas Arbóreas para Usos Especiais: madeiras nobres,
plantas medicinais, aromáticas, ornamentais, produtoras de óleos essenciais e energéticos e
para  sistemas  silvipastoris.”  (Processo  23083.020912/2019-49).  Com  a  palavra,  o  Professor
Eduardo Vinicius apresentou e leu partes do processo aos presentes e afirmou que a Professora
Natane se responsabilizará pelas disciplinas do Professor durante sua ausência,  o mesmo foi
aprovado por unanimidade. Passou-se para o terceiro ponto de pauta: Inclusão da disciplina IB
334  (Fisiologia  das  Plantas  Sob  Estresses  Abióticos)  na  grade  de  Optativas  do  curso  de
Graduação  em  Engenharia  Florestal.  (Processo  número:  23083.021531/2019-87).  Com  a
palavra,  o professor Emanuel Araújo, apresentou o processo aos presentes, afirmando que a
docente Sílvia Aparecida Martim gostaria de oferecer a disciplina do Instituto de Biologia, como
optativa aos estudantes do IF e que o pré-requisito seria o cumprimento da disciplina IB-315-
Fisiologia Vegetal. Após discussão, o ponto foi aprovado por unanimidade. Passou-se ao quarto
ponto  de  pauta:  Aprovação  da  criação  da  disciplina  Fitogeografia  do  Brasil  no  Curso  de
Graduação  em  Engenharia  Florestal.  (Processo  número:  23083.034636/2017-34).  Com  a
palavra, o docente Emanuel Araújo afirmou que a disciplina foi proposta criada pelos docentes
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do Departamento de Silvicultura, Bruno Mendonça e Tiago Breier. Comunicou ainda que teria
dois créditos práticos e dois créditos teóricos. Ainda mencionou que o pré-requisito da disciplina
seria o cumprimento da disciplina IF-102 (Conservação de Recursos Naturais). Após discussões e
análise dos documentos, o ponto foi aprovado por unanimidade. Passou-se ao quinto ponto de
pauta: Aprovar a criação disciplina “Análise da Diversidade Biológica” do Curso de Graduação
em Engenharia Florestal. (Processo número: 23083.037962/2018-84). Com a palavra, o docente
Emanuel  Araújo,  apresentou  a  documentação  aos  presentes.  Afirmou  que  a  disciplina  foi
sugestão do Professor Jarbas do Departamento de Ciências Ambientais. A disciplina tem como
pré-requisito o cumprimento da disciplina IF-126 (Ecologia Geral). Após discussões, o mesmo foi
aprovado por unanimidade. Passando Assuntos Gerais  o Sr. Presidente passou a palavra ao  o
docente Emanuel  Araújo,  que  comunicou a importância de preparar os alunos do curso de
Engenharia Florestal para o ENADE a ser realizado dia vinte e quatro de novembro deste ano. E
propôs que os Departamentos ajudassem ativamente nesse sentido, oferecendo aulões sobre
possíveis questões da prova no mês de outubro e palestra sobre a prova em setembro próximo.
Informou que os alunos participantes dessa programação seriam agraciados com certificados de
quatro horas em participação de atividades. Concluiu afirmando que a Equipe do PET Floresta se
prontificou a ajudar ativamente na atividade. Os chefes de Departamento concordaram com a
programação  e  se  comprometeram  a  organizar  os  departamentos  para  participarem  das
atividades pré ENADE.  Não  havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a
reunião as onze horas, sobre a qual eu, Georgia Rodrigues, para constar, lavro a presente ata,
que  segue  assinada  pelos  membros.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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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. 
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Prof. Eduardo Vinicius da Silva

Prof. Bruno Araujo Furtado de Mendonça

Prof. Emanuel José Gomes de Araújo
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