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Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, no 1 

Gabinete da Direção da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel – FAEM/UFPel, reuniu-se o 2 

Conselho Departamental da FAEM, sob a presidência do Prof. Manoel Luiz Brenner de Moraes, 3 

Diretor da FAEM, sendo secretariada pela Técnica-Administrativa em Educação Renata 4 

Bemvenuti, com a presença dos Conselheiros Prof. Alvaro Guerra Dias, Chefe do Departamento 5 

de Ciência e Tecnologia Agroindustrial; Prof. Volnei Krause, Chefe do Departamento de Ciências 6 

Sociais Agrárias, Profa. Débora Lopes, Chefe do Departamento de Zootecnia, Prof. Pablo Miguel, 7 

Chefe do Departamento dos Solos; Profa. Luciana Marini Kopp, Chefe do Departamento de 8 

Engenharia Rural; Prof. Edgar Ricardo Schöffel, Chefe do Departamento de Fitotecnia; Prof. 9 

Leandro Dallagnol, Subchefe do Departamento de Fitossanidade; Prof. Luis Eduardo Panozzo, 10 

Representante dos Prof. de Pós-Graduação, Profa. Flavia Fernandes, representante dos 11 

Colegiados de Cursos de Graduação; Prof. Otoniel Ferreira, representante dos Professores 12 

Adjuntos; Prof. Eduardo Gonçalves Xavier, representante dos Professores Associados; 13 

representante dos Técnicos Administrativos em Educação Régis Alberto Oliveira de Andrades. 14 

Havendo quórum, o Presidente deu início à reunião com a seguinte ordem do dia: 1. ANÁLISE DE 15 

RESOLUÇÕES COCEPE SOBRE ALOCAÇÃO DE VAGAS DOCENTES: A comissão de 16 

alocação de vagas docentes, formada pelos professores Débora Lopes, Edgar Ricardo Schöffel e 17 

Luciana Marini Kopp, com base nos critérios estabelecidos na Reunião anterior do CD-FAEM 18 

deliberou que a vaga advinda das aposentadorias dos professores Ledemar Carlos Vahl 19 

(Departamento de Solos), Ronei de Almeida Douglas (Departamento de Fitossanidade) e Mauro 20 

Silveira Garcia (Departamento de Fitossanidade) será alocada no Departamento de Solos. O prof. 21 

Leandro pediu vista ao processo sob alegação que o Prof. Dirceu, que estava afastado no período 22 

que a comissão procedeu a avaliação, havia entendido que os dados seriam pesquisados pela 23 

comissão e argumentando sobre o julgamento, por parte da comissão, dos RAADs do DFS excluindo 24 

da contabilização da carga horária uma disciplina do departamento. Após ampla discussão e 25 

esclarecimentos da comissão, foi colocado em votação o pedido de vista, tendo sido indeferido por 26 

onze votos a um. Foi colocado em apreciação o parecer final da comissão que indicou o 27 

Departamento de Solos como o que obteve a maior pontuação no computo da matriz de alocação 28 

de vagas. Ficou decidido que cabe aos Departamentos entregar a documentação para avaliação 29 

pela comissão. A nova comissão, que irá avaliar as próximas vacâncias de docentes da FAEM, 30 

será composta pelos professores Edgar Ricardo Schöffel, Luciana Marini Kopp e Pablo Miguel. 2. 31 

OUTROS ASSUNTOS: 2.1 DISCIPLINA DE DESENHO TÉCNICO: a Profa. Luciana relatou que, 32 

em reunião realizada no Departamento de Engenharia Rural, dia 12/05/2017, foi apresentada a 33 

dificuldade que o colegiado do curso de agronomia está tendo em relação à Disciplina de Desenho 34 

Técnico, a qual, repetidamente, não está sendo ofertada. No sentido de oferecer uma solução 35 

para o problema apresentado, o DER se propõe a ofertar essa disciplina para o curso de 36 

Agronomia, desde que receba uma vaga docente especifica para esse fim, e poderá atender 37 

também ao curso de Química Industrial. A proposta foi aprovada por unanimidade. 2.2 CRIAÇÃO 38 

DE DISCIPLINAS DE PÓS GRADUAÇÃO: O prof. Leandro relatou a criação da disciplina no 39 

PPGFs "Manejo sustentável de plantas daninhas em sistemas agrícolas", que tem como 40 

responsável o Prof. Dirceu Agostinetto e participação de André Andres, da EMBRAPA; O prof. 41 

Edgar Schofell relatou a criação das seguintes disciplinas de pós graduação: "Formação e 42 

desenvolvimento de sementes de plantas cultivadas", que tem como responsável o Prof. Tiago 43 

Pedó e participação do Prof. Tiago Aumonde; "Gestão de sistemas e processos na produção de 44 

sementes, que tem como responsável a Profa. Lilian Tunes e participação de Geri Meneghello e 45 

"Princípios da fisiologia dos cultivos", que tem como responsável o Prof. Luis Osmar Schuch e 46 

participação do Prof. Tiago Pedó. Foram aprovadas por unanimidade. 2.3 PROCESSOS DE 47 

PEDIDOS DE REDISTRIBUIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE VACÂNCIA DE TAE: O prof. Leandro 48 

Dallagnol apresentou os processos enviados pela PROGEP: 23110.001865/2017-06 (Rosana 49 

Serpa); 23110.008061/2016-49 (Mariane Garcia Orqis) e 23110.000014/2013-12 (Marcio Tavares 50 

Costa), que tratam de pedidos de redistribuição de outras IFES para reposição da vacância de 51 

Sergio Francisco Lima de Freitas em virtude de aposentadoria (Portaria N°437, de 23 de fevereiro 52 

de 2017). O prof. Leandro relatou que foi formada uma comissão no Departamento de 53 

Fitossanidade que selecionou Rosana Serpa para ocupar a vaga, pois apresentou perfil 54 

plenamente compatível com as atividades de ensino e pesquisa do DFS. Foi aprovado por 55 

 



unanimidade. 2.4 PROJETOS EM PODER DE RELATORES: 2.4.1 PROJETOS DE PESQUISA: 56 

o prof. Leandro relatou os seguintes projetos de pesquisa: Desenvolvimento de estratégias de 57 

controle de Anastrepha fraterculus e Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) utilizando derivados 58 

de extratos de plantas à base de acetogeninas, sob coordenação do Prof. Daniel Bernardi; 59 

Degradação acelerada e desenvolvimento de formulações de liberação controlada de herbicidas 60 

do grupo químico das imidazolinonas, sob coordenação do Prof. Edinalvo Rabaioli Camargo; 61 

Identificação e epidemiologia das doenças de azavém (Lolium multiflorum) e estratégias de 62 

manejo com silício e Thicoderma spp., sob coordenação do Prof. Leandro Dallagnol; Diversidade 63 

de "fungus gnats" nas principais regiões produtoras de tabaco e morangueiro do Brasil, e 64 

prospecção de ácaros predadores com potencial de controle, sob coordenação do Prof. Uemerson 65 

Silva da Cunha; e as seguintes prorrogações de projetos de pesquisa: Eficiência da ozonização na 66 

degradação de produtos fitossanitários oriundos de excedentes de caldas de pulverização, sob 67 

coordenação do Prof. Edinalvo Rabaioli Camargo; Utilização de faixas de retenção na redução de 68 

escoamento do herbicida sulfentrazone, sob cooredenação do Prof. Edinalvo Rabaioli Camargo. 69 

Todos projetos foram aprovados por este Conselho. 2.4.2 PROJETOS DE ENSINO: o prof. 70 

Leandro relatou o seguinte projeto de ensino: Ensino de entomologia agrícola na agronomia: 71 

conhecimentos básicos e aplicados, sob coordenação do Prof. Uemerson Silva da Cunha. Foi 72 

aprovado por este Conselho. 2.5 PROCESSOS EM PODER DE RELATORES: o Prof. Edgar 73 

Ricardo Schöffel relatou o parecer da comissão de avaliação dos estágios probatórios do 74 

Departamento de Fitotecnia, referente aos processos de estágio probatório dos seguintes 75 

docentes: Prof. Tiago Pedó, que após cumpridas todas as etapas de avaliação de 18 meses, 76 

obteve média final 8,310; Profa. Camila Pegoraro, que após cumpridas todas as etapas de 77 

avaliação de 18 meses, obteve média final 9,620; Profa. Aline Ritter Curti, que após cumpridas 78 

todas as etapas de avaliação de 18 meses, obteve média final 9,395; Prof. Luiz Eduardo Panozzo, 79 

que após cumpridas todas as etapas de avaliação de 18 meses, obteve média final 9,310; Prof. 80 

Roberto Trentin, que após cumpridas todas as etapas de avaliação de 30 meses, obteve média 81 

final 8,940. Todos foram aprovados por este Conselho. 2.5 REMOÇÃO DE TAE: o prof. Leandro 82 

informou que o DFS deferiu a solicitação de remoção a pedido da servidora Solange Machado 83 

Tonietto. A solicitação da servidora está embasada na suspensão das atividades do Museu de 84 

Fitopatologia até que haja a reposição da vaga gerada pela aposentadoria do Prof. Ronei de 85 

Almeida Douglas. O prof. Pablo relatou que em reunião do DS foi aceito o pedido de remoção da 86 

servidora Solange Machado Tonietto para este departamento (DS). O prof. Leandro também 87 

informou que o servidor Nixon da Rosa Westwndorff solicitou remoção do DFS decorrente do fato 88 

de sua atividade estar em desvio de função. O departamento deliberou pela sua disponibilização à 89 

Direção da FAEM. 2.6 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL PARA 90 

DIREÇÃO DA FAEM: a comissão será composta por Pablo Miguel (representante dos Chefes de 91 

Departamentos), Angelo Vieira dos Reis (representante dos cursos de graduação e dos programas 92 

de pós graduação), Ladislau Silveira da Silva (representante dos TAE), Daniela Lumertz 93 

(representante dos discentes). O Diretor, Prof. Manoel, solicitou indicação da representação 94 

docente pelo conselho e foi indicado o Prof. Eduardo Gonçalves Xavier. 2.7 COMISSÃO 95 

ORGANIZADORA DOS FESTEJOS DOS 135 ANOS DA FAEM: o Presidente, Prof. Manoel, 96 

reiterou a importância da participação de todos os integrantes nas reuniões da comissão, que vêm 97 

sendo realizadas quinzenalmente, porém o quorum está baixo. 2.8 ORÇAMENTO DA FAEM 98 

2017: o Presidente, Prof. Manoel, fez uma explanação do orçamento da FAEM para o ano de 99 

2017, explicando que a FAEM possui um percentual de 10,02% do destinado às unidades 100 

acadêmicas, ou seja, R$ 195.257,67 e que desses, 63,86% será liberado no momento (R$ 101 

124.691,55), abatendo-se o valor já repassado para a unidade, de R$ 50.853,40. 2.9 POSTO DE 102 

SAÚDE: a Profa. Flavia relatou a importância da continuidade do funcionamento do posto de 103 

saúde do Campus Capão do Leão e pediu apoio da Direção com relação a sua solicitação. Nada 104 

mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião, 105 

assinando a presente Ata. Capão do Leão, dezenove de maio de dois mil e 106 
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