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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às oito e trinta horas, no Gabinete da Direção da
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel – FAEM/UFPel, reuniu-se o Conselho Departamental da FAEM, sob a presidência
do Prof. Dirceu Agostinetto, Diretor da FAEM, com a presença dos Conselheiros Prof. Edgar Ricardo Schoffel, Chefe do
Departamento de Fitotecnia; Prof. Mario Duarte Canever, Chefe do Departamento de Ciências Sociais Agrárias; Prof.
Pablo Miguel, Chefe do Departamento de Solos; Prof.ª Luciana Marini Kopp, Chefe do Departamento de Engenharia
Rural; Prof. Vitor Quevedo, Representante do Departamento de Engenharia Rural; Prof.ª Debora Lopes, Chefe do
Departamento de Zootecnia; Prof. Álvaro Guerra Dias, Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial;
Prof. Leonardo Nora, Representante dos Professores Associados; Prof. Stefani Macari, Representante dos Colegiados de
Curso; Prof. Otoniel Geter Lauz Ferreira, Representante dos Professores Adjuntos; Técnicos Administrativos em Educação
(TAE) Dejalmo Nolasco Prestes e Ladislau Silveira Seus; Representante Discente Raphaella Lobo e, como convidados, os
Integrantes da Comissão dos 135 anos da FAEM: Profs. Cesar Valmor Rombaldi, João Fernando Nunes, Noris Leal, 
Andreia Lacerda, TAE Mariane Rosenthal e Renata Bemvenuti. Havendo quórum, o Presidente deu início à reunião com a
seguinte ordem do dia: 1. Programação das festividades dos 135 anos (PREC E FAEM): O Prof. Fernando apresentou 
os recursos de imagem e as formas de colaboração com a campanha dos 135 anos da FAEM: Categorias de pessoa jurídica:
Empresa júnior (R$ 1.000,00), Sênior (R$ 5.000,00), Master (R$ 10.000,00) e de Pessoa física (Diamante, R$ 500,00, à
opala, R$ 5,00). Na sequência, a TAE Eng. Agr. Mariane Rosenthal apresentou a agenda da programação das atividades.
Ficou decidido que cada Departamento fará uma exposição de, no mínimo, um dia no Saguão da FAEM na seguinte
ordem: maio: DFT, junho: DCSA, julho: DCTA, agosto: DZ, setembro: DER, outubro: DS e novembro: DFS. Deliberou-se
sobre a alocação dos recursos advindos da campanha, sendo definido que serão utilizados para custear o memoral a ser
alocado na FAEM e em caso de haver excedente estes recursos serão destinados a qualificação das salas de aula. Ainda,
ficou definido que os recursos serão geridos através de conta bancária a ser criadas pela Associação dos egressos da FAEM
ou pela AEAPEL. 2. Apreciação e Aprovação da Ata 15/2017 do CD/FAEM: A ata 15/2017 foi aprovada com duas
abstenções. 3. Homologação do resultado dos Processos de Concurso para Magistério Superior dos Departamentos
de Solos e de Zootecnia da FAEM: A Profa. Débora relatou o resultado final do Concurso para Magistério Superior, área
Produção animal/Departamento de Zootecnia, referente ao processo 23110.006678/2017-19, sendo a classificação na
seguinte ordem, respectivamente: Giovani Fiorentini, com média final 8,95; Laura Franco Prados, com média 7,88; Alisson
Marian Callegaro, com média final 7,83; Jorgea Pradiée, com média final 7,25 e Leonardo de Melo Menezes, com média
final de 7,16. Aprovado por unanimidade. O Prof. Pablo relatou o resultado final do Concurso para Magistério Superior,
área Fertilidade do Solo e Adubação/Departamento de Solos, referente ao processo 23110.002753/2017-64, sendo a
classificação na seguinte ordem, respectivamente: Filipe Selau Carlos, com média final 9,25; Djalma Eugenio Schmitt,
com média final 8,89; Wedisson Oliveira Santos, com média final 7,57; Lizete Stumpf, com média final 7,35. 4.
Unificação das secretarias: O Prof. Dirceu apresentou a proposta da Direção para criação da Secretaria unificada dos
Departamentos, a qual visa agilizar os procedimentos administrativos dos Departamentos e racionalizar a demanda de
espaço e pessoal, uma vez que não há possibilidade de reposição de todos os TAE para atender as 18 secretarias, sendo que
muitas delas encontram-se atualmente fechadas ou um único TAE respondendo por até 5 secretarias. A secretaria unificada
atenderia aos sete Departamentos da FAEM com atendimento das seguintes atividades: protocolo da FAEM; frequência dos
Departamentos; secretariar as reuniões dos Departamentos; Viagens Nutrans que não envolvam recursos; afastamentos no
Sistema de Concessão de Darias e Passagens (SCDP) que não envolvam recursos; e, localização de equipamentos para
impressão/xerox. A proposta contará com 14 TAE que  atuarão na FAEM, distribuidos da seguinte forma: dois na
secretaria geral; dois na secretaria da Direção; dois nos Colegiados dos Cursos de Graduação; e, oito nos colegiados dos
Programas de Pós-graduação. Em relação aos espaços a serem disponibilizados estes serão convertidos em salas para
reuniões e Defesas. O Prof. Dirceu solicitou que a proposta sejá discutida nos Departamentos e voltará a pauta na próxima
reunião do CD. 5. Plano para progressão dos TAEs: O prof. Dirceu relatou a Resolução 13/17 do CONSUN, que trata da
Progressão por Mérito do servidor Técnico Administrativo em Educação. Informou ainda que no dia 16/02 a PROGEP fará
reunião com TAE da FAEM, na sala 526, às 8:30 horas. 6. Processo de redistribuição (23081.034179/2017-06): A profa.
Debora relatou o processo de redistribuição do Prof. Ricardo Zambarda Vaz, do Departamento de Zootecnia da UFPel em
permuta com o Prof. Rafael Aldrighi Tavares, do Departamento de Zootecnia e Ciências Biológicas, da UFSM. Aprovado
no Departamento de Zootecnia (Ata no 007/2017) e aprovado por este Conselho, por unanimidade. 7. Outros assuntos:
7.1 Infraestrutura do Departamento de Engenharia Rural (DER): o Prof. Vitor informou sobre a situação precária e de
riscos que encontra-se o teto do DER, que está com infiltrações e com o reboco caindo em algumas partes. 7.2 Área de
Construções, do Prof. Aposentado Manoel Luiz Brenner de Moraes, do DER: o Prof. Vitor relatou que o DER tem
interesse em realizar concurso para Prof. Substituto, a fim de repor a vaga do Professor aposentado e atender à área de
construções. 7.3 Vacâncias por Aposentadoria da FAEM: o prof. Dirceu relatou sobre o pedido de vaga referente às
aposentadorias dos Professores Manoel Luiz Brenner de Moraes, do Departamento de Engenharia Rural e Tania Morselli,
do Departamento de Solos. Ficou decidido que, até o décimo aposentado, será utilizada a matriz de alocação de cagas
docentes estipulada pelo CD da FAEM (Ata 05/17). A comissão atual será composta pelos professores: Mario Canever e
Debora Lopes. 7.4 Limpeza: o Prof. Edgar relatou que o serviço de limpeza e recolhimento de lixo, no Departamento de
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Fitotecnia, está sendo realizado de forma eventual e, desta forma, não está satisfatório. Sugeriu-se argumentar com a
empresa de Limpeza,  pois os funcionários estão em número reduzido e sobrecarregados. 7.5 Afastamentos de
Professores para Pós Doutorado: O prof. Mario Canever relatou os afastamentos dos professores: Decio Cotrim (2018),
Lucio Fernandes (2019), Gabrielito Menezes (2019), Nadia Caldas (2019) e Flavio Anjos (2019). 7.6 Equipamentos
Reuni: O prof. Dirceu solicitou aos Departamentos que informem a Direção caso haja equipamentos danificados que são
utilizados em aulas práticas, para que estes sejam encaminhados para concerto. 7.7 Solicitações de material e
equipamentos de Laboratório de uso comum: o Prof. Dirceu solicitou aos Departamentos façam uma lista com com as
demandas de uso comum, de equipamentos, vidrarias e reagentes usados em aulas práticas, as quais serão enviadas à
PROPLAN. Ficou estabelecido a data de trinta de março para entrega das listas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, assinando a presente Ata. Capão do Leão, nove de janeiro de
dois mil e
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