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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, 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. Antonio Costa de Oliveira – Vice-Diretor da FAEM, 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. Álvaro Guerra Dias, Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial; Prof. Uermerson
Silva da Cunha – Chefe do Departamento de Fitossanidade; Prof.ª Debora Lopes, Chefe do Departamento de Zootecnia; Prof.
Leonardo Nora, Representante dos Professores Associados; Prof. Paulo Roberto Grolli, Representante dos Colegiados de Curso;
Prof. Otoniel Geter Lauz Ferreira – Representante dos prof. Adjuntos; Prof. Luis Eduardo Panozzo – Representante dos
Programas de Pós-Graduação; Técnicos Administrativos em Educação (TAE) Dejalmo Nolasco Prestes e Regis Alberto Oliveira
de Andrades; Como convidados o Prof. Luís Isaías Centeno do Amaral (Vice-reitor da UFPel) e os coordendores dos Programas
de Pós-Graduação da FAEM. Havendo quórum, o Presidente deu início à reunião agradescendo a presença de todos e pediu
permissão para incluir dois pontos na pauta, tendo sido aprovada a seguinte ordem do dia. 1. Matriz de vagas docentes: O Prof.
Dirceu passou a palavra ao Prof. Luís o qual explanou sobre como está sendo aplicada a matriz de alocação de vagas docentes.
Afirmou que após a primera “rodada” da matriz, em tendo atingido a previsão de distribuição de 26 a 30 vagas para o
fortalecimento dos cursos REUNI, será criado novo método de distribuição de vagas docentes na UFPel. Explicou ainda que o
banco de vagas estratégicas será alocado com olhar para o Pós-Graduação. 2. SECRETARIAS UNIFICADAS NA FAEM. O
Prof. Dirceu colocou em apreciação a proposta de unificação das secretarias, conforme apresentada na reunião 01/2018. O  Prof.
Uemerson apresentou nova proposta de unificação de secretarias, na qual unificaria as secretarias de departamento com a
secretaria da Pós-graduação, ficando um servidor TAE em cada secretaria, cumprindo jornada de trabalho de 8 horas. O Prof.
Dirceu esclaresceu que a proposta apresentadada pela direção possibilita atendimento por maior tempo das secretarias unificadas e
também a flexibilização da jornada de trabalho dos TAES, enquanto que pela proposta apresentada pelo Prof. Uemerson, as
secretarias ficariam abertas por menor período de tempo e a flexibilização da jornada de trabalho dos TAES ficará inviabilizada. O
Prof. Álvaro solicitou que as duas propostas fossem encaminhadas aos departamentos para apreciação na próxima reunião do CD.
O Prof. Paulo Grolli solicitou a alocação de mais um TAE para auxiliar nas atividades do colegiado de curso da Agonomia. 3.
ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS. O Prof. Dirceu Agostinetto relatou que há na direção pedido de pagamento de
gratificação por encargo de concurso na FAEM, esclarescendo que a FAEM não tem recurso no momento. Foi sugerido consulta a
procuradoria jurídica da UFPEL para obter informações a respeito de quem é o encargo para o pagamento. 4. APRECIAÇÃO E
APROVAÇÃO DA ATA 01/2018 do CD/FAEM: Após correçoes ortograficas a ATA 01/2018 foi aprovada com quatro
abstenções. 5. DISTRIBUIÇÃO DE VAGA DOCENTE DA FAEM. O Prof. Mario Canever relatou o resultado da análise dos
RAADs, dos anos de 2015 e 2016, dos Departamentos DER, DFT, DS, DCTA, DFs, feita pela comissão de alocação de vagas
docentes da FAEM. Sendo o que segue: DER 83,50; DFT 71,49; DS 65,69; DCTA 65,26; e, DFS 63,79. Após apreciação foi
definido que a vaga docente será alocada no DER. 6. ASSUNTOS DIVERSOS. 6.1. O Prof. Mario Canever apresentou o plano
de trabalho de estágio probatório do Prof. Gabrielito Rauter Menezes que tem como tutor o Prof. Volnei Krause Kohls, o plano de
trabalho abrange período de 12 meses.O plano foi aprovado. 6.2. O Prof. Mario Canever relatou a criação da disciplina
“Metodologia Ciêntifica” do PPGDTSA e também a disciplina intitulada “Fundamentos de Metodologia Científica” do
PPGSPAF. Ambas as disciplinas foram aprovadas. 6.3. O Prof. Edgar encaminhou para direção solicitação de concurso para
professor substituto, área de conhecimento fitotecnia, regime de trabalho de 40h e titulação de Doutorado em Agronomia. A
solicitação foi aprovada. 6.4. O Prof. Edgar relatou a criação de disciplina intitulada “Produção de silagem na agricultura
familiar”. A disciplina foi aprovada. 6.5. O Prof. Dirceu informou a todos que o prazo para entrega dos regimentos internos dos
laboratórios ficou agendado para 30/07. O Prof. Dirceu informou que encaminhou via SEI a planilha de distribuição de recursos
da URG da FAEM, conforme aprovado pelo CD. O Prof. Dirceu informou que convocará todos os professores para que no dia
26/03/2018 reunam-se no auditório da FAEM a fim de que seja feita apresentação de todos os colegas professores. 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, sete de março de dois mil e dezoito.
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