
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 É com muita alegria e satisfação que a direção da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da Universidade 

Federal de Pelotas apresenta o seu novo BOLETIM INFORMATIVO MENSAL. Nele pretendemos divulgar notícias, 

informações, eventos e tudo que possa contribuir para a informação e construção do conhecimento no contexto da 

FAEM. Salientamos que este espaço também está aberto para divulgação de matérias relacionadas a comunidade da 

FAEM, os quais poderão ser enviados através do e-mail secretariafaem@gmail.com. Ainda, através deste e-mail 

estaremos recebendo críticas, sugestões e contribuições para melhorar o Boletim Informativo. 

 

NOTÍCIAS GERAIS

FAEM Marca Presença no Estande da UFPel da Fenadoce  

 A FAEM estará presente no estande da UFPel, na 

edição deste ano da Fenadoce, nos dias 14 e 17/06/2018. 

Serão prestados serviços de informações sobre como 

participar da Campanha FAEM 135 anos, que poderão ser 

efetuadas através de planos de cotas de acordo com a 

categoria escolhida. Será possível também obter cotas através 

de pessoa jurídica. Nesta oportunidade também será fornecido 

serviço de informações sobre a Associação de ex-alunos da 

FAEM (AEAFAEM). 

Nota de Falecimento 

 A direção da FAEM informa com pesar o falecimento 

do Professor Germano Dornelles Soares, ocorrido dia 

20/05/2018. O colega Germano foi por muito anos professor 

desta casa, foi Chefe do DCTA, Coordenador do programa de 

Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

(PPGCTA) e Editor da Revista Brasileira de Agrociência da 

FAEM. O velório e cremação aconteceram na cidade de 

Florianópolis. Expressamos nossos sentimentos à família. 
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CRONOGRAMA DE EVENTOS COMEMORATIVOS DOS 135 ANOS DA FAEM – MÊS DE JUNHO 2018 

 Data: 15/06/2018 – Departamento de Ciências Sociais Agrárias (DCSA) 

– Projeto Identidades Rurais (Coordenação Prof. Dr Décio Cotrim); 

– Projeto Rural em Imagens (Coordenação Prof. Dr. Flavio Sacco dos Anjos e Profa. Dra. Nadia Velleda Caldas); 

 Data: 16 e 17/06/2018 – CTG “Os Carreteiros” 

- Cavalgada do piquete Ferradura (Pelotas) (visitação ao CTG os “Carreteiros) – Previsão de chegada: 16 horas 

- Recepção: FAEM – Jantar por adesão 

- Pernoite no CTG – acampamento 

- (Coordenação Prof. Dr. Marcelo Barbosa Malgarim) 

 Data: 21/06/2018 – Departamento de Ciências Sociais Agrárias (DCSA) 

– Apresentação de atividades dos projetos, disciplinas, cursos de graduação e pós-graduação e dissertações geradas no DCSA nos 

últimos 5 anos; 

 Data: 28/06/2018 – Departamento de Ciências Sociais Agrárias (DCSA) 

– Festa Junina; 

 

ANIVERSARIANTES DE JUNHO NA FAEM: 

- 22/06: Regis Alberto Oliveira de Andrades (Departamento de Engenharia Rural) 

 

 

COLETA DE RESÍDUOS 

 Todas as terças-feiras das 14 às 17 horas a Engª Agrônoma Mariane Rosenthal estará realizando a coleta de resíduos dos 

laboratórios da FAEM, na secretaria da direção da FAEM, de acordo com o regulamentado pela PROPLAN/Departamento de 

Planejamento Ambiental. 

 

 

FAEM 135 ANOS 

 A comissão organizadora das ações comemorativas dos 135 anos da faculdade de agronomia Eliseu Maciel, em conjunto 

com a direção da FAEM, promoveu cerimonial de abertura oficial das festividades com a campanha de adesão FAEM 135 anos. O 

lançamento ocorreu no dia 9 de abril, no Campus Capão do Leão em conjunto com a Pró-Reitoria de extensão e Cultura da UFPel. O 

Reitor, Pedro Rodrigues Curi Hallal, destacou que essa será uma das festividades mais significativas dos próximos anos na UFPel, 

junto ao centenário do Conservatório de Música e dos 50 anos da própria Universidade – da qual a FAEM foi a célula fundadora. “A 

história da UFPel começa aqui. A FAEM é patrimônio da Universidade e da sociedade brasileira, referência em qualquer lugar do 

país”, destacou, lembrando a proposta de valorização do Campus Capão do Leão com ações como seu funcionamento em três turnos 

e o retorno das reuniões do Conselho Universitário no Salão Nobre da FAEM. O diretor, Dirceu Agostinetto, apresentou a 

programação e disse que ela estará atrelada a atividades de qualificação de infraestrutura, gestão de ensino, congregação de 

egressos e outras frentes de trabalho que valorizem a trajetória da FAEM. A pró-reitora de Extensão e Cultura, Francisca Michelon, 

apresentou o livro comemorativo que será publicado, cuja obra será dividida em três partes – história, pessoas e memórias coletivas. 

“A FAEM é uma faculdade estimada e representativa. Cada um dos objetos históricos é uma cápsula do tempo e tem a potência de 

falar de nós. Que esses 135 anos sejam apresentados como promessa de futuro”, ressaltou. 



  
“Campanha “FAEM 135 Anos: História de Muitas Memórias”  

Imagens da apresentação da campanha no auditório da FAEM - 09/04/2018 

 

   

“Campanha “FAEM 135 Anos: História de Muitas Memórias” – Imagens do almoço de confraternização 

Sede do CTG “Os Carreteiros” - 09/04/2018 

 

 

 

 

 

 

“Campanha “FAEM 135 Anos: História de Muitas Memórias” - Mostra do Departamento de Fitotecnia  

Coordenação: Prof. Dr. Edgar Ricardo Schoffel - 08/05/2018 



WORKSHOP "INDUSTRIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE ARROZ" 

 No dia 18 de maio, na Faculdade de Agronomia 

Eliseu Maciel foi realizado o Workshop “Industrialização e 

Qualidade de Arroz”. Foram apresentadas 13 palestras, cujos 

temáticas incluíram as áreas de genética, fitomelhoramento e 

novos genótipos, secagem e armazenamento, parboilização, 

mercado, produtos diferenciados, variedades especiais e 

exportação de arroz. O evento foi organizado pelo Laboratório 

de Pós-Colheita, Industrialização e Qualidade de Grãos 

(LabGrãos) e realizado no auditório da FAEM, sob a 

coordenação do Prof. Dr. Nathan Vanier. 

 

“Workshop "Industrialização E Qualidade De Arroz”  

Coordenação Prof. Dr. Nathan Vanier - 18/05/2018 

 

QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS FAEM 

- Laboratório de Informática da Graduação (LIG): Reestruturado. 

 

 



 

 - Salão Nobre: Reestruturação realizada pela Reitoria. 

      

      Salão Nobre após a reforma 

- Sala 602 e 606: Realização da pintura das salas, instalação de datashows, instalação de telas de projeção, conserto de luminárias, 

reorganização das carteiras e quadros em ambas as salas. 

 

  Sala 602 – Departamento de Fitotecnia                  Sala 606 – Departamento de Fitotecnia  

- Sala 214 (em andamento): Ampliação da área física da sala, reorganização das carteiras, instalação de tela de projeção, instalação 

de quadro branco. 



 

Sala 214 

- Sala dos Servidores Técnicos Administrativos (em andamento): Reforma da rede de ar condicionado, instalação de pontos elétricos, 

reforma no piso, instalação de luminárias, pontos de água e esgoto, pintura da sala, entre outros diversos reparos. 

   

Sala dos servidores técnicos administrativos e terceirizados 



DIVULGAÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS 

 VIII Congresso Brasileiro de Soja 

 

 Com o tema “Inovação, tecnologias digitais e 

sustentabilidade da soja”, a 8ª edição do Congresso 

coloca em foco os principais avanços e questões 

atuais dos sistemas de produção e apresenta as 

novidades tecnológicas que estão sendo 

desenvolvidas e devem transformar a realidade de 

produção nos próximos anos. Em comum, a 

agricultura atual e as novas ferramentas digitais 

buscam a maior produtividade, agilidade e eficiência 

na gestão e sustentabilidade dos sistemas 

produtivos.  

 

 Neste evento serão apresentados trabalhos desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em Ciência e 

Tecnologia de Sementes da FAEM/UFPEL, pelo Engenheiro Agrônomo Géri Eduardo Meneghello e pelas doutorandas 

Raimunda Nonata Oliveira da Silva e Sheila Bigolin Teixeira. Trabalhos com participação de membros da FAEM/UFPEL: 

 

 Potencial de Armazenamento de Sementes de Soja com Diferentes Hábitos de Crescimento 

Autores: Raimunda Nonata Oliveira da Silva, Caroline Leivas Moraes, Fernanda Reolon, Jerffeson Araújo Cavalcante, Geri 

Eduardo Meneghello, Dieli Wittes Maass, Gizele Ingrid Gadotti, Helena Pegas Brum, Dario Munt Moraes. 

 Curva de Crescimento de Plântulas de Soja Oriundas de Sementes com Diferentes Níveis de Vigor  

Autores: Michele R. R. Meneguzzo; Geri E. Meneghello; Fernanda M. Xavier; Ariele P. Nadal; Aline K. Radke; Vanessa P. 

Gonçalves; Andrea Martins. 

 Desempenho de Sementes de Soja Tratadas com Fertilizantes Potencializadores 

Autores: Vanessa P. Gonçalves; Geri E. Meneghello; Michele R.R. Meneguzzo; Carla D. Tunes; Josiane Otalakoski; 

Alexandre M. Neumann,  Otavio Levien. 

 Qualidade Fisiológica de Sementes de Soja em Função do Vigor Inicial e das Condições de Armazenamento 

Autores: Carolina Ribeiro, Raimunda Nonata Oliveira da Silva, Carla Letícia Figueredo de Carvalho Souza, Jerffeson Araújo 

Cavalcante, Geri Eduardo Meneghello. 

 

Mais informações sobre o VIII Congresso Brasileiro de Soja podem ser conferidas em www.cbsoja.com.br. 

 

 

 XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA / X CONGRESSO 

LATINO-AMERICANO DE ENTOMOLOGIA 

 O XXVII Congresso Brasileiro de Entomologia e X Congresso Latino-Americano de Entomologia será sediado em Gramado-

RS-Brasil, no período de 2 a 6 de setembro de 2018. Com o tema “Ciência a serviço da saúde, agricultura e ambiente”, o evento tem 



como objetivo proporcionar uma oportunidade única para a conivência, discussão, inovação, colaboração e troca de experiências 

entre os agentes científicos, da indústria, da sociedade brasileira, América Latina e também de diversas outras partes do mundo. Com 

expectativa de mais de 2.000 congressistas, entre pesquisadores, professores, profissionais do agronegócio, consultores, produtores 

e também estudantes de graduação e pós-graduação, o público participante é composto por formadores de opinião, do Brasil e da 

América Latina. O evento terá uma programação científica composta por palestras, simpósios, mesas-redondas, minicursos e 

apresentações de trabalhos nas formas oral e pôster. Haverá também uma programação voltada aos estudantes, preparando-os para 

uma carreira na área entomológica, além do concurso de estudantes, que premiará os melhores trabalhos apresentados por eles no 

evento. Os interessados da comunidade acadêmica da FAEM em participar do evento podem entrar em contato pelo Whatsapp com 

Mariane (53-981066423) para esclarecimentos sobre a logística que está sendo organizada para o deslocamento dos participantes do 

evento vinculados a FAEM. 

 As inscrições podem ser realizadas pelo link abaixo, havendo desconto para as inscrições realizadas até o dia 20/08: 

https://www.cbe2018.com.br/pt/inscricoes 

 

 

 

 XXXI CONGRESSO BRASILEIRO DA CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS 

 A cidade do Rio de Janeiro, após 56 anos, terá o privilégio de sediar novamente o Congresso Brasileiro da Ciência das 

Plantas Daninhas (CBCPD), desta vez em sua 31º edição. O XXXI CBCPD está sendo organizado conjuntamente pela UFRRJ, Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”- USP,  UFSCar, UNESP, UFVJM, UFPel, IFSULDEMINAS e AGROC ON. 

 Durante cinco dias, a cidade do Rio de Janeiro será o cenário para aprimoramento dos principais caminhos a serem seguidos 

por produtores, empresários e cientistas da área da Ciência das Plantas Daninhas. O evento acontecerá entre os dias 27 e 31 de 

agosto de 2018, no Centro de Convenções Riocentro. 

 O XXXI CBCPD, cujo tema central será os DESAFIOS E SUSTENTABILIDADE NO MANEJO DE PLANTAS DANINHAS, 

contará com uma programação distribuída em mesas redondas, talk shows e painéis ministrados por renomados palestrantes de 

diversas instituições de pesquisa do Brasil e do mundo, além de sessões orais e de pôsteres, para apresentação e discussão dos 

principais trabalhos de pesquisa desenvolvidos na área da Ciência das Plantas Daninhas. Dentre os eventos sociais programados , 

destacam-se o Happy hour de Abertura e o Jantar Oficial do Congresso, além da possibilidade do participante programar-se para 

desfrutar das belezas turísticas do Rio de Janeiro, que é carinhosamente conhecido como Cidade Maravilhosa. 



 As inscrições podem ser realizadas no local e até o dia 31/7, pelo link abaixo, terão desconto: 

http://cbcpd2018.com.br/inscreva-se/ 

 

 

 

DEFESAS DE TESES E DISSERTAÇÕES REALIZADAS EM MAIO 

 Programa De Pós-Graduação Em Zootecnia - PPGZ 

Qualificação de Doutorado 

Título do trabalho: "Suplementação Gestacional e Efeitos Produtivos em ovelhas de raça Ideal" 

Autor: William Cardinal Brondani 

Banca Examinadora: Prof. Dr. Otoniel Geter Lauz Ferreira (UFPel), Prof. Dr. Ricardo Zambarda Vaz (UFPel), Prof. Dr. Stefani Macari 

(UFPel), Profª. Drª. Jaqueline Schneider Lemes (UFSM) e Drª. Luciane da Silva Martins 

Data: 09/05/18 

 

 

Qualificação de Doutorado 

Título do trabalho: "Poedeira 051: Reavaliação de seu potencial produtivo" 

Autora: Juliana Forgiarini 

Banca Examinadora: Prof. Dr. Victor Fernando Büttow Roll (UFPel), Prof. Dr. Fernando Rutz (UFPel), Profª. Drª. Débora Cristina 

Nichelle Lopes (UFPel) e Drª. Aline Arassiana Piccini Roll 

Data: 10/05/18 

 

 

 



 Programa de Pós-Graduação em Manejo e Conservação do Solo e da Água -PPGMCSA 

Qualificação de Doutorado 

Título do trabalho: "Estudos sobre Ecologia Florestal de um Gradiente Ambiental no município de Pelotas, RS, Brasil" 

Autor: Tiago Schuch Lemos Venzke 

Banca Examinadora: Prof. Dr. Luiz Fernando Spinelli Pinto (UFPel), Profª. Drª. Caroline Scherer (UFPel), Prof. Dr. Eloy Antônio 

Pauletto (Prof. Dr. aposentado da UFPel), Prof. Dr. Pablo Miguel (UFPel) 

Data: 16/05/18 

 

Qualificação de Doutorado 

Título do trabalho: "Tendência de Índices de Extremos Climáticos de Temperatura e Precipitação para o Estado do Rio Grande do Sul 

Autora: Rosiane Schwantz do Couto 

Banca Examinadora: Profª Drª Rita de Cássia Fraga Damé (UFPel), Prof. Dr. Rodrigo Rizzi (UFPel), Prof. Dr. Marcelo Peske Hartwig 

(IFSUL) 

Data: 25/05/18 

 

Tese de Doutorado 

Título do trabalho: "Desagregação da chuva diária mediante o uso do Modelo de Barlett-Lewis do Pulso Retangular Modificado em 

durações sub-horárias" 

Autora: Emanuele Baifus Manke 

Banca Examinadora: Profª. Drª. Claúdia Fernanda Almeida Teixeira-Gandra (UFPel), Prof. Dr. André Luiz Lopes da Silveira (UFRGS), 

Prof. Dr. Hugo Alexandre Soares Guedes (UFPel) 

Data: 18/05/18 

 

 Programa de Pós-Graduação em Fitossanidade - PPGFS 

Dissertação de Mestrado 

Título do trabalho: "Dinâmica de herbicidas pré-emergentes em condições de semeadura direta de arroz irrigado" 

Autor: Marcos Belinazzo Tomazetti 

Banca Examinadora: Prof. Dr. Edinalvo Rabaioli Camargo, Dr. Enio Marchesan, Dr. Anderson Luis Nunes e Dr. José Maria Barbat 

Parfitt. 

Data: 24/05/18 



ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS DA FACULDADE DE AGRONOMIA ELISEU MACIEL 

– AEAFAEM 

 Em assembleia realizada em 11 de maio de 2018 no auditório da FAEM foi aprovado o estatuto e eleita a primeira diretoria da 

Associação de Ex-Alunos da FAEM. Esta etapa faz parte das ações necessárias para registro formal da associação junto ao Cartório 

Notarial e Receita Federal. Tornando-se um associado você estará contribuindo para: 

 Estreitar laços e promover a mútua cooperação entre ex-alunos e a comunidade acadêmica 

 Manter vivo o sentimento de pertencimento 

 Fortalecer a FAEM, que é a faculdade de agronomia mais antiga do país 

 Valorizar as tradições da FAEM 

 Promover a FAEM e a integração com seus ex-alunos 

Mais informações e contato em aeafaem@gmail.com 

 

  

  

1º Churrasco de Confraternização da Associação de Ex-Alunos da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

CTG "Os Carreteiros": - 11/05/2018 



 CTG “OS CARRETEIROS” 

Numa arrancada de entusiasmo e idealismo, como descrito na primeira linha da ATA de fundação do CTG “Os Carreteiros” 

(datada de 1964), informamos que desde 21/03/2018 (processo 23110.008055/2018-53), a gestão administrativa do galpão do CTG e 

área adjacente, passou a ser da nossa mais que centenária Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel/UFPel. A meta da direção é 

conduzir as atividades em duas vertentes, uma vinculada as atividades culturais, para a qual já foram realizadas reuniões e eleita a 

patronagem que está descrita abaixo; e, outra relacionada a utilização do espaço como centro de convivência, onde poderão ser 

realizados reuniões ou confraternizações da comunidade acadêmica da UFPel.  

 

A patronagem eleita para a gestão 2018/2020 foi: 

 

Patronagem eleita para conduzir o CTG Os carreteiros para os próximos dois anos 

 

 



- Patrão – Marcelo Barbosa Malgarim, professor da UFPel;  

- Geral – Pablo Miguel, professor da UFPel;  

- 1° Sota-Capataz – Mariane D’Avila Rosenthal, servidora da UFPel;  

- 2º Sota-Capataz Rafael Silva da Silva, aluno do curso de Agronomia UFPel;  

- 1° Agregado das Pilchas –Dejalmo Nolasco Prestes, servidor da UFPel;  

- 2° Agregado das Pilchas – Dirceu Agostinetto, professor da UFPel; 

- Conselho de Vaqueanos: 

- Moacir cardoso Elias - professor da UFPel;  

- Antônio Costa de Oliveira - professor da UFPel;  

- Fernando Igansi - professor da UFPel;  

- Departamento Artístico – Andressa Ertel Finger, aluna da FAEM/UFPel;  

- Departamento Cultural – Larissa Sória Milanesi, aluna da FAEM/UFPel;  

- Departamento Campeiro – Cauê Duarte Escouto, aluno da FAEM/UFPel; 

- Departamento dos Esportes Campeiros – Jonatã Maciel Dourado, morador das proximidades da UFPel;  

- Departamento de Comunicação – Daniele M. Mallue, aluna da FAEM/UFPel;  

- Departamento de Patrimônio – Paulo Ricardo Costa Pires, servidor da UFPel. 

 

 

1ª Mateada de confraternização Organização: Patronagem  CTG "Os Carreteiros", no saguão do prédio da FAEM - 08/05/2018 


