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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 04/2018

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quatorze 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. Antônio Costa de Oliveira,
Vice-Diretor da FAEM; Prof. Carlos Rogério Mauch, Subchefe do Departamento de Fitotecnia (DFT); Prof. Mario Duarte Canever, Chefe do Departamento de Ciências
Sociais Agrárias (DCSA); Prof. Pablo Miguel, Chefe do Departamento de Solos (DS); Prof. Vitor Emanuel Quevedo Tavares, Representante do Departamento de
Engenharia Rural (DER); Prof. Fábio Chaves, Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial (DCTA); Prof. Uemerson Silva da Cunha, Chefe do
Departamento de Fitossanidade (DFS); Prof.ª Arione Augusti Boligon, Subchefe do Departamento de Zootecnia (DZ); Prof. Edemar Antonio Rossetto, Representante dos
Professores Titulares; Prof. Stefani Macari, Representante dos Colegiados dos Cursos de Graduação; Prof. Otoniel Geter Lauz Ferreira, Representante dos Professores
Adjuntos; Prof. Luis Eduardo Panozzo, Representante dos Professores Auxiliares; e, Técnicos Administrativos em Educação (TAE) Dejalmo Nolasco Prestes, Regis
Alberto Oliveira de Andrades e Ladislau Seus Silveira. Havendo quórum, o Presidente deu início à reunião agradecendo a presença de todos e pediu permissão para incluir
um ponto na pauta, tendo sido aprovada a seguinte ordem do dia. 1. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS ATAS 02/2018 e 03/2018: A Prof.ª Arione solicitou a
realização de algumas correções ortográficas e o Prof. Uemerson solicitou que fosse colocado na ata 02/2018 mais informações sobre a proposta 2, do Departamento de
Fitossanidade. A ata 02/2018 foi aprovada com quatro abstenções. Após correções ortográficas a ata 03/2018 foi aprovada com seis abstenções. 2. RAADS 2017. O Prof.
Carlos relatou o RAAD do DFT, com carga horária total de 41325 e pontuação total de 6034.07; o Prof. Mario relatou o RAAD do DCSA, com carga horária total de
19187 e pontuação total de 2487.16; o Prof. Uemerson relatou o RAAD do DFS, com carga horária total de 24987 e pontuação total de 3723.73; o Prof. Fábio relatou o
RAAD do DCTA, com carga horária total de 25025 e pontuação total de 4418.91; o Prof. Vitor relatou o RAAD do DER, com carga horária total de 28713 e pontuação
total de 3826.51; o Prof. Pablo relatou o RAAD do DS, com carga horária total de 24121 e pontuação total de 3077.22; e a Prof.ª Arione relatou o RAAD do DZ, com
carga horária total de 31776 e pontuação total de 4555.73. Todos os relatórios foram aprovados pelo CD. 3. PROPOSTAS DE REESTRUTURAÇÃO DAS
SECRETARIAS DA FAEM. Após esclarecimentos sobre as duas propostas apresentadas, o Prof. Dirceu colocou as propostas em votação, ficando o seguinte resultado:
oito votos na proposta UM, sete votos na proposta DOIS (sendo o voto nominal do prof. Edemar Antonio Rossetto na proposta dois) e uma abstenção. Pela proposta
aprovada será realizada a unificação das secretarias dos departamentos, com as seguintes atribuicões: atendimento ao protocolo da FAEM; confecção da frequência dos
departamentos; secretariar reuniões dos departamentos; solicitação de viagens que não envolvam recurso ao Nutrans; solicitação de afastamento que não envolva recursos
via SCDP; e, impressão e/ou cópia de provas e exames. A distribuição das secretarias na FAEM será a seguinte: 1 secretaria unificada dos departamentos, com 2 TAEs; 2
secretarias para os colegiados de graduação, com 1 TAE cada; 1 secretaria na direção, com 2 TAEs; e, 8 secretarias de Pós-Graduação, com 1 TAE cada, podendo ser
agrupadas. 4. PLANO PLURIANUAL DE CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES E DOS TÉCNICOS. O Prof. Dirceu solicitou que seja informado até a próxima
reunião deste conselho, o nome dos TAE interessados em afastamento para capacitação, visando a elaboração do plano plurianual. O Prof. Dirceu relatou as solicitações de
liberação de horário para cursar mestrado do servidor Régis Alberto de Andrades (inicio 26/03/2018 e fim 28/07/2018), para cursar doutorado do servidor Nixon da Rosa
Westendorff (inicio 26/03/2018 e fim 28/07/2018), ambos com liberação do DER. Ainda, relatou a intenção de afastamento para mestrado para o ano de 2019 do servidor
Marcelo Frio Marins. Aprovados pelo CD. 5. DISPONIBILIZAÇÃO DE TAEs. O Prof. Dirceu relatou memorando 33/2018 do DFT que coloca à disposição da Direção
da FAEM os servidores Valdenir Viera Xavier e Jorge Luis Costa, por estes não atenderem as necessidades do departamento. O Diretor solicitou aos chefes de
departamento que verifiquem junto aos seus departamentos se existe demanda para estes TAE, sendo estabelecido a data de 18/04/2018 para resposta em caso positivo. 6.
PROJETO DE ENSINO. O prof. Fábio relatou o projeto de ensino intitulado “Monitoria na disciplina laudos e perícias aplicadas à agroindustria”, coordenado pelo
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Prof. Jorge Adolfo Silva. Aprovado pelo CD. 7. OUTROS ASSUNTOS. 7.1 O Prof. Carlos relatou que o espaço que vem sendo utilizado pela “área de sementes” em
cima do DER é de risco. Cobra que sejam cumpridos os prazos pra limpeza e vedação do local. 7.2 O Prof. Mario relatou a renovação dos projetos de pesquisas
intitulados: “Produção agroecológica e indicadores de sustentabilidade” e “Possibilidades e limites de uma usina de compostagens de resíduos de pesca em Pelotas/RS”,
sendo ambos aprovados pelo CD. 7.3 O prof. Dirceu relatou que até o momento foram qualificadas as salas 602, 606, 612, 214, sendo a última ampliada e reestruturada,
bem como foi reformado e reestruturado o Laboratório de informática (LIG). 7.4 O Prof. Dirceu relatou que a FAEM dispõe de duas vagas de professores efetivos que
devido à necessidade de concurso e a proximidade do período eleitoral não poderão ser preenchidas em 2018. Assim, solicitou permissão ao conselho para usar estas vagas
para manutenção de professores substitutos até a efetivação dos concursos. A proposta foi aprovada, sendo estabelecido como primeiro critério a manutenção do professor
de desenho e, como segundo critério, a manutenção do professor que primeiro encerrar o seu contrato. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Dario Luis Fagundes Knuppe, lavrei a presenta Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente. Capão do
Leão, dez de abril de dois mil e dezoito.

Documento assinado eletronicamente por DIRCEU AGOSTINETTO, Diretor, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, em 16/05/2018, às 22:48, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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