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Aos vinte e nove 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. 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 – Repres. 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. Stefani Macari, Representante dos Colegiados de Curso; Técnicos Administrativos 
em Educação (TAE) Dejalmo Nolasco Prestes e Ladislau Seus Silveira; Representantes Discentes 
Daniela Lumertz da Luz e Rafhaella Lobo, 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. PROJETOS EM PODER DE RELATORES: O prof. Álvaro 
relatou o projeto de ensino intitulado “Seminários Técnicos em Microbiologia de Alimentos” e a 
solicitação de prorrogação de projeto de ensino intitulado “Elaboração e implementação de Manual de 
Boas Práticas no Laboratório de Grãos”. A Profª. Débora Lopes colocou em apreciação novas 
propostas dos seguintes projetos de ensino: “Tutorias na FAEM: Enfrentando a evasão escolar”, 
coordenado pelo Prof. Flávio Sacco dos Anjos; “Teoria e Prática em Nutrição Animal”, coordenado 
pela Profª. Débora Lopes; “Formação de recurso em Zootecnia de precisão – ZOOPREC”, 
coordenado pela Profª. Isabella Silveira; “Conservação de alimentos volumosos para ruminantes”, 
“Manejo de rebanhos em pastejo” e “Forragicultura”, coordenado pelo Prof. Otoniel Geter Lauz 
Ferreira; “Novos enfoques na nutrição de ruminantes – Ano 2”, coordenado pelo Prof. Rogério 
Bermudes; “Ensino e Aprendizagem em Genética e Melhoramento Animal”, coordenado pela Profª. 
Arione Boligon. A Profª. Débora Lopes também colocou em apreciação o projeto de extensão “Amigo 
(a) das abelhas”, coordenado pelo Prof. Jerri Zanusso.  Foram apreciados ainda os relatórios finais 
dos projetos de ensino: “Reflexão e Prática em Produção Animal II”, coordenado pela Profª. Débora 
Lopes e “Semana Acadêmica da Zootecnia”, coordenado pelo Prof. Stefani Macari. O Prof. Uemerson 
relatou os seguintes projetos de ensino:  “Ensino de entomologia agrícola na agronomia: 
conhecimentos básicos e aplicados”, sob coordenação do professor Uemerson S. da Cunha, já 
vigente e com solicitação de prorrogação até 01.03.2019;  “Iniciação ao Estudo de Insetos na 
Agronomia”, coordenação do professor Daniel Bernardi, vigência de 01.05.2018 a 30.04.2019 e  
“Ensino Aplicado a Fitopatologia”, coordenação da professora Cândida Renata J. de Farias, vigência 
de 30.04.2018 a 30.04.2019. O Prof. Edgar relatou o projeto “Desenvolvimento de um catálogo digital 
com sementes crioulas de espécies cultivadas” e o relatório final do projeto de ensino intitulado 
“Atividades práticas de dendrologia como complemento ao processo de ensino-aprendizagem em 
ciências florestais na Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel”. O Prof. Pablo relatou o pedido de 
prorrogação de 3 projetos de ensino, os quais estão sob sub coordenação. São eles: “Acervo de 
monolitos de solos como ferramenta didática para ensino em ciência do solo”; “A ciência do solo 
como base para o aprofundamento dos conceitos de agricultura de baixo impacto ambiental”; 
“Empresa Júnior e o uso do empreendedorismo como ferramenta de auxilio no professo de formação 
profissional e técnica dos alunos do curso de Agronomia da Universidade Federal de Pelotas”. 
Relatou ainda o pedido de prorrogação do projeto intitulado: “Inclusão de discente monitor na 
melhoria do processo ensino-aprendizagem em ciência do solo” sob a coordenação da Prof.ª Claudia 
Liane Rodrigues de Lima. A prof.ª Luciana relatou os seguintes projetos  de  ensino:  "Grupo de 
Estudos em Recursos Hídricos para Agricultura GERHA", “Atividade de Monitoria para as Disciplinas 
de Topografia”, "Oficinas  Estratégicas  para  o  Ensino-Aprendizado  dos  Alunos  que  Cursam  as  
Disciplinas  de Topografia no DER". Profª. Luciana apresenta o relatório final do projeto de ensino 
intitulado: "Grupo de Estudos em Recursos Hídricos na Agricultura - GEHRA" de sua  autoria. Ela 
apresentou  os resultados desse projeto e mencionou que ele contribuiu consideravelmente na 
capacitação dos  alunos na área de recursos hídricos. Esse relatório final de projeto foi colocado em 
apreciação e foi  aprovado sem restrições. Profª.Luciana relata uma solicitação de prorrogação do 
projeto de ensino intitulado: "Apoio ao ensino de graduação na área de recursos hídricos da FAEM" e 
autoria do professor Vitor.  
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Todos os projetos e relatórios foram aprovados em seus respectivos departamentos e também 
aprovados pelo Conselho Departamental da FAEM. 2. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE 
PROFESSOR SUBSTITUTO. O Prof. Álvaro relatou a solicitação de prorrogação de contrato de 
professor substituto no DCTA, justificada em virtude do afastamento por motivo de lincença saúde e 
posteriormente a aposentadoria do Prof. Celso Medina. A Solicitação foi aprovada no DCTA e 
também no CD. 3. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR EFETIVO DER. A Prof. Luciana 
relatou que ficou definido no DER que a área que será contemplada com a vaga docente é a de 
Construções Rurais e Ambiência.  A  formação exigida é Graduação em Engenharia Agrícola ou 
Agronomia e a Pós-Graduação exigida será Doutorado em Ciências Agrárias I (Capes)  com 
formação específica em Construções Rurais e Ambiência, o regime de trabalho do concurso será de 
40h com dedicação exclusiva. Aprovado no DER e aprovado pelo CD. ASSUNTOS DIVERSOS. 1. O 
Prof. Dirceu informou que a data prevista para semana acadêmica da FAEM é na semana entre 11 e 
15 de junho de 2018. 2. O Prof. Dirceu solicitou que se tenha mais atenção sobre o que é projeto de 
extensão, a Prof. Luciana sugeriu que a Pro-Reitora de Extensão e Cultura faça uma apresentação 
para esclarecer duvidas quanto a projetos de extensão. 3. O Prof. Dirceu relatou que o Diretório 
Central dos Estudantes da UFPel solicitaram liberação das aulas nos horários dos eventos da 
calourada. Aprovado pelo CD. O Prof. Dirceu lembrou a todos que as atividades de comemoração de 
135 anos da FAEM iniciam-se em 09/04/2018. 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, vinte e 
nove de março de dois mil e dezoito. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 


