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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 05/2018

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Salão Nobre 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. Edgar Ricardo Schöffel, Chefe do Departamento
de Fitotecnia (DFT); Prof. Volnei Krause Kohls, Subchefe 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 Debora Cristina Nichelle Lopes, Chefe do Departamento de
Zootecnia (DZ); Prof. Luis Eduardo Panozzo, Representante dos Programas de Pós-Graduação; Prof.
Nathan Levien Vanier, representante dos Professores Auxiliares; Dejalmo Nolasco Prestes e Ladislau Seus
Silveira, Representantes dos Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) da FAEM; Prof. Mauricio de
Oliveira e TAEs Geri Eduardo Meneghello e Bruno Costa Feijó, como convidados. Havendo quórum, o
Presidente deu início à reunião agradecendo a presença de todos, tendo sido aprovada a seguinte ordem do
dia. 1. APRESENTAÇÃO DA COMISSÃO PDI/UFPel: Os representantes da Pró-Reitoria de
Planejamento de Desenvolvimento (PROPLAN), apresentaram o Plano de Desenvolvimento de Unidades
(PDU), que está sendo elaborado junto com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFPel. O
PDU a ser elaborado pela FAEM, refere-se aos anos de 2019 e 2020. Os prazos para análise da situação é
13 de agosto de 2018 e de operacionalização é 28 de janeiro de 2019. Ao término da apresentação o Prof.
Dirceu abriu espaço para questionamentos e após alguns esclarecimentos, agradeceu a comissão da
PROPLAN pela explanação. Foi ciado um grupo de trabalho que irá elaborar a proposta da FAEM sendo
composta pelo Prof. Dirceu Agostinetto, Prof. Maurício de Oliveira, Prof. Volnei Krause Kohls, Prof.
Vitor Emanuel Quevedo Tavares, Prof.a Débora Cristina Nichelle Lopes, TAE Ladislau Seus Silveira; e,
por dois alunos, sendo um de graduação e um de Pós-Graduação, a serem indicados por seus pares. 2.
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA 04/2018. Após correções ortográficas a ata 04/2018 foi
aprovada com duas abstenções. 3. PAGAMENTO POR ENCARGO DE CONCURSO. O Prof. Dirceu
relatou que conforme consta na ATA 02/2018, encaminhou a Procuradoria Jurídica da UFPel (processo
23110.009008/2018-27) e a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) (processo 23110.010422/2018-
89) pedidos de esclarecimentos sobre a fonte pagadora, na UFPel, de gratificação por encargo de curso e
concurso para docentes. O Prof. Dirceu relatou então, que obteve como resposta que a fonte pagadora para
essa gratificação é a unidade onde o concurso foi realizado. Relembrou que, quando houve a aprovação da
divisão dos recursos da UGR no CD, foram previstos apenas gastos com diárias e passagens para os
docentes externos a UFPel, não sendo prevista esta rubrica. Ainda, acrescentou que para o pagamento
desta gratificação, o CD necessitará reavaliar a divisão dos recursos, pois a Direção não dispõe de recurso
para este custeio. Após algumas manifestações, o Prof. Dirceu colocou em aprovação e, por unanimidade
foi deliberado que, embora seja legal e justo o pagamento, a unidade não dispõe de recursos orçamentários
para o pagamento e, decidiu-se que não haverá pagamento de gratificação por encargo de concurso para
professores que participarem de banca avaliadora em concursos realizados ou a serem realizados na
FAEM. 4. PROCESSOS EM PODER DE RELATORES. 4.1) O Prof. Edgar Schöffel relatou que por
motivo de aposentadoria do Prof. Luis Osmar Braga Schuch, o Prof. Carlos Rogério Mauch será o novo
tutor do Prof. Tiago Pedó. Aprovado no DFT e aprovado no CD. 4.2) O Prof. Edgar Schöffel relatou que o
Prof. Carlos Eduardo da Silva Pedroso será o tutor do Prof. Carlos Henrique Silveira Rabelo. Aprovado no
DFT e aprovado no CD. 4.3) O Prof. Dirceu relatou a criação da disciplina intitulada “Produção de
Pequenas Frutras” do PPGA. Aprovada no DFT e aprovada no CD. 5. PLANO DE CAPACITAÇÃO
DOS TAEs. O Prof. Dirceu relatou o Plano Plurianual de Capacitação dos Técnicos da FAEM
(2018/2019), sendo o que segue: Régis Alberto Oliveira de Andrade (Mestrado no PPGSPAF), Josiele
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Dutra Garcia (Mestrado no PPGSPAF), Nixon da Rosa Westendorff (Mestrado no PPGSPAF), Dário Luis
Fagundes Knüppe (Mestrado no PPGDTSA) e registrado interesse do servidor Marcelo Frio Marins em
afastar-se em 2019 para cursar mestrado. Aprovado pelo CD. 6. RELATO DA COMISSÃO DE VAGAS.
O CD solicitou que a Comissão de Alocação de Vaga Docente da FAEM apresente o estudo de nova
matriz de distribuição de vagas docentes da FAEM até 12/06/2018, para apreciação nos Departamentos e
posterior apreciação e aprovação na próxima reunião do CD, prevista para 19/06/2018. 7. OUTROS
ASSUNTOS. 7.1) O Prof. Fábio Chaves relatou que o corredor do DCTA está passando por reforma,
tendo sido observado que os executores descartaram material da obra pela janela do segundo pavimento,
causando danos a janela do térreo, solicitando providências. 7.2) O Prof. Pablo Miguel relatou a
necessidade de contratação de Prof. Substituto para área de Física do Solo. Aprovado no DS e aprovado no
CD. 7.3) O Prof. Dirceu informou que os Departamentos devem utilizar os recursos disponibilizados pela
matriz da FAEM até 30/09/2018, sendo que após esta data o recurso será utilizado pela Direção da FAEM,
uma vez que o prazo para a Unidade utilizar o recurso da UGR se encerra em outubro. O Prof. Dirceu
informou que estão disponíveis, para serem retiradas junto a direção da FAEM, caixas para
acondicionamento de perfurocortantes, doadas a Unidade pela Empresa GGotuzzo, sendo disponibilizada
uma caixa para cada laboratório da FAEM. O Prof. Dirceu informou que foram adquiridos projetores e
condicionadores de ar, para qualificação de salas de aula da FAEM. 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,
quinze de maio de dois mil e dezoito.xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Documento assinado eletronicamente por DIRCEU AGOSTINETTO, Diretor, Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel, em 28/05/2018, às 17:33, 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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