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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 07/2018
 
Aos vinte dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, no Salão
Nobre da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da 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 Schoffel,
Chefe do Departamento de Fitotecnia (DFT); Prof. Décio Souza Cotrim, Representante do Departamento
de Ciências Sociais Agrárias (DCSA); Prof. Luiz Fernando Spinelli Pinto, subchefe do Departamento de
Solos (DS); Prof.ª Luciana Marini Kopp, Chefe do Departamento de Engenharia Rural (DER); Prof. Fábio
Clasen Chaves, Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial (DCTA); Prof. Uemerson
Silva da Cunha, Chefe do Departamento de Fitossanidade (DFS); Prof.ª Débora Cristina Nichelle Lopes,
Chefe do Departamento de Zootecnia (DZ); Prof. Paulo Roberto Grolli, representante dos colegiados dos
cursos de Graduação; Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) Régis Oliveira de Andrades e
Ladislau Seus Silveira, representantes dos TAEs da FAEM; e, Técnico Administrativo Bruno Costa Feijó
como secretário. Havendo quórum, o Presidente deu início à reunião agradecendo a presença de todos e
consultado a plenária sobre a ordem do dia. O Prof. Luiz Fernando pediu permissão para incluir dois
pontos na pauta, tendo sido aprovada a seguinte ordem do dia. 1. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA
ATA 06/2018: A Prof.ª Débora solicitou a realização de uma correção ortográfica no item 3 da ata. A ata
foi aprovada com uma abstenção. 2. SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CÓDIGO DE VAGA: O
Prof. Dirceu relatou a solicitação da Faculdade de Veterinária para empréstimo de código de vaga docente,
em virtude da licença maternidade de docente da referida unidade (processo 23110.028869/2018-12).
Após apreciação a proposta foi rejeitada. 3. CRIAÇÃO DE DISCIPLINA DE PÓS-GRADUAÇÃO
(DCSA): O presidente do conselho relatou a proposta de criação da disciplina “Seminários
Interdisciplinares”, do Programa de PósGraduação em Desenvolvimento Territorial e Sistemas
Agroindustriais, a qual terá um crédito e será regida pelo Prof. Volnei Krause Kohls. O Prof. Décio
informou que a disciplina deverá servir como fórum para abordagem de temas relevantes ao
desenvolvimento territorial e aos sistemas agroindustriais. A proposta foi aprovada por unanimidade. 4.
AFASTAMENTO PARA ESTÁGIO DE PROFESSOR VISITANTE: O Prof. Dirceu relatou a
proposta de afastamento para realização de estágio de professor visitante júnior do Prof. Luciano Carlos de
Maia (processo 23110.033818/2018-02), com bolsa aprovada pela CAPES em projeto sob número PVE -
88881.173041/2018-01. O Prof. Edgar informou que o estudo será desenvolvido na Universidade
Politécnica de Valência/ Espanha - Conselho Superior de Investigações Científicas do Instituto de Biologia
Molecular e Celular de Plantas, durante o período de 11/2018 - 10/2019. O afastamento foi aprovado por
unanimidade. 5. LICENÇA CAPACITAÇÃO: O Prof. Dirceu apresentou o plano de licença capacitação
do Prof. Volnei Krause Kohls (processo 23110.034109/2018-36). O cronograma do plano inclui visitas às
empresas/cooperativas vitivinícolas e de azeite de oliva do Uruguai, visitas aos integrantes da cadeia de
carne bovina em municípios do Rio Grande do Sul e a realização de curso de espanhol. O Prof. Décio
informou que no período de afastamento do Prof. Volnei os demais professores do DCSA assumirão suas
atribuições didáticas e, ainda, que o Prof. Décio abdicou de sua saída planejada para o 2º semestre de
2018, conforme o plano de capacitação docente realizado no início do ano (Ata DCSA 01/2018). O plano
de capacitação foi aprovado por unanimidade pelo conselho. 6. MODIFICAÇÃO DO HORÁRIO DE
INÍCIO DAS AULAS DA FAEM: O Prof. Dirceu relatou memorando do Colegiado de Graduação em
Agronomia (processo 23110.035156/2018-05), o qual solicita modificação do horário de início das aulas
na Faculdade de Agronomia das 08:30 para as 08:00, em virtude do começo do transporte gratuito da
UFPel, de Pelotas para o Campus Capão do Leão. Após discussão sobre o assunto a proposta foi aprovada
por unanimidade. 7. SALA PARA O COLEGIADO DE GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA: O Prof.
Dirceu relatou memorando do Colegiado do Curso de Agronomia (processo 23110.033252/2018-19),
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solicitando a troca de salas entre o colegiado do curso de Agronomia e o Programa de Pós-Graduação em
Agronomia (PPGA), em razão da deficiência e inadequação da sala do colegiado em atender as suas
demand as e também em razão da sala ocupada pelo PPGA, atender as demandas do colegiado. Após
apreciação ficou definido que a Direção da FAEM encaminhará a solicitação à Coordenação do PPGA
para análise. 8. DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO: O Prof.
Dirceu relatou memorando do Departamento de Fitossanidade (processo 23110.034824/2018-79), o qual
colocou à disposição da Direção da FAEM o servidor TAE Darci Cardoso da Silva, em razão de
atualmente o referido TAE não se enquadrar às atividades inerentes ao departamento. O Prof. Dirceu
solicitou aos demais departamentos se havia interesse na lotação do servidor. A Prof.ª Luciana manifestou
a possibilidade de interesse do Departamento de Engenharia Rural e informou que encaminhará o assunto
na próxima reunião do departamento. 9. MODIFICAÇÃO DAS FORMATURAS INTERNAS: O Prof.
Dirceu relatou carta de acadêmico da FAEM, o qual solicita a realização de colação de grau externa após
ter realizado a colação interna. Ainda, informou que para o próximo semestre existe a possibilidade de
um número grande de alunos realizarem solicitação similar, uma vez que a colação externa foi marcada
para o mês de abril. Após discussão do assunto, o conselho deliberou que a partir desta data apenas
poderão participar da cerimônia de colação de grau externa aqueles que ainda não tenham colado grau em
formatura interna. 10. RESULTADO DA MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE VAGAS DA FAEM: O Prof.
Dirceu solicitou a Prof.ª Luciana que relatasse o resultado da matiz de alocação de vagas da FAEM. A
Prof.ª Luciana informou que ainda não foi possível concluir o trabalho, em virtude de que a mudança no
regulamento da nova matriz não permitiu que os cálculos realizados anteriormente fossem aproveitados,
além do curto espaço de tempo disponibilizado para a tarefa. A Prof.ª Luciana informou que a comissão de
avaliação determinou a próxima sexta-feira (24/08) como prazo para término do trabalho. Em função
disso, ficou combinado que será realizada nova reunião do CD FAEM no próximo dia 05/09 para deliberar
sobre o assunto. 11. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA UGR/FAEM: O Prof. Dirceu apresentou o
balancete dos recursos orçamentários da FAEM, incluindo os recursos e gastos dos departamentos e
informou que existem pregões vigentes onde é possível adquirir os itens constantes nos mesmos. O Prof.
Dirceu re-enfatizou que os departamentos têm até o dia 30/09 para utilização dos seus respectivos recursos
e deverão prever os gastos até o final de 2018. 12. RECURSOS E RETIFICAÇÃO DO RESULTADO
DO CONCURSO DE ZOOTECNIA: A Prof.ª Débora relatou o recurso interposto pelo candidato
Álisson Marian Callegaro no concurso na área de Nutrição e Alimentação Animal (Processo
23110.104792/2017-03). Foram relatadas as alegações do candidato quanto a pontuação nas provas
didática e de títulos e, após consulta aos demais membros da Banca, foi indeferido o pedido de reavaliação
da prova didática, pontuando especificamente cada item avaliado na prova, conforme detalhado na
resposta ao recurso, anexa ao processo 23110.030791/2018 -98. A Prof.ª Débora relatou também que
revisando as notas proporcionais referentes à maior pontuação na Prova de Títulos, a Banca observou que
as notas de alguns candidatos estavam superestimadas, enfatizando que as alterações serão encaminhadas
ao Conselho Coordenador do Ensino, Pesquisa e Extensão (COCEPE) para retificação da pontuação final.
A Prof.ª Débora também relatou sobre o recurso interposto pela candidata Laura Franco Prado. A Prof.ª
relatou que a referida candidata apresentou itens que não foram pontuados na sua planilha de títulos, além
de solicitar a revisão das planilhas de títulos dos demais candidatos, pois a mesma verificou alguns erros
pontuados em algumas planilhas, sem especificar de quais candidatos. A Prof.ª Débora acrescentou que
em consulta aos demais membros da Banca, foram acrescentados os itens solicitados pela candidata na sua
planilha de títulos, de acordo com os comprovantes por ela entregues, pontuando cada item, conforme
detalhado na resposta ao recurso, anexa ao processo 23110.031835/2018-05. A Prof.ª Débora acrescentou
ainda que todas as planilhas foram revisadas, sendo realizadas alterações nas planilhas de cinco
candidatos, incluindo a da candidata Laura Franco Prado, conforme detalhado na resposta ao recurso,
anexa ao processo 23110.031835/2018-05. A Prof.ª Débora comentou que, apesar das correções, a
classificação final do concurso não foi alterada, apenas as pontuações, e que após apreciação e votação em
reunião do Departamento de Zootecnia, a retificação do resultado final do concurso foi aprovada. Após
esclarecimentos e discussões, o Conselho Departamental aprovou por unanimidade a retificação do
resultado do concurso do Departamento de Zootecnia. 13. HOMENAGEM À FAEM (PRÊMIO "O
FUTURO DA TERRA"): O professor Dirceu relatou a premiação que a FAEM receberá na 22ª edição do
prêmio “O Futur o da Terra” promovido pelo Jornal do Comércio e FAPERGS, que ocorrerá no dia 27/08
na Expointer, em Esteio. A FAEM receberá um prêmio na categoria “Cadeias de Produção e Alternativas
Agropecuárias” nesta edição de 2018. O prof. Dirceu informou que está sendo organizada uma comitiva
da FAEM para a cerimônia no dia 27/08 e solicitou entre os participantes da reunião a manifestação de
interessados em participar. 14. ESPAÇO PARA ATIVIDADE DIDÁTICO PEDAGÓGICA: O Prof.
Dirceu relatou solicitação do Departamento de Fitossanidade (processo 23110.034808/2018-86) referente
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a disponibilização de espaço físico de 500 m², cuja localização se encontra em anexo ao processo. O Prof.
Uemerson informou que a referida área permitirá a realização de aulas práticas, viabilizando a otimização
do tempo, já que é próxima ao prédio da FAEM, além de minimizar a demanda por veículos, combustível
e eventuais diárias para viagens com os estudantes. Após discussão e esclarecimentos pelos membros do
conselho, foi aprovada por unanimidade a concessão do espaço físico ao Departamento de Fitossanidade.
15. PLANO DE TRABALHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DO PROF. FILIPE SELAU
CARLOS: O Prof. Luiz Fernando apresentou o plano de trabalho de estágio probatório de 30 meses do
Prof. Filipe Selau Carlos que tem como tutor o Prof. Rogério Oliveira de Sousa. O plano foi aprovado por
unanimidade. 16. CONCURSO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO NO DEPARTAMENTO DE
SOLOS: O Prof. Luiz Fernando relatou a necessidade de realização de concurso para professor substituto,
em decorrência da licença para tratamento de saúde da Prof.ª Ana Cláudia Rodrigues Lima. A proposta foi
aprovada por unanimidade. 17. OUTROS ASSUNTOS: 17.1: O Prof. Antônio de Oliveira relatou
processos discutidos em reunião do COCEPE sobre a quebra de pré-requisitos para alunos de graduação.
A Prof.ª Luciana relatou que o Departamento de Engenharia Rural diagnosticou problemas que estão
ocorrendo com matérias deste departamento. O Prof. Paulo Grolli relatou também que identificou a
ocorrência deste problema no curso de graduação em Agronomia. 17.2: A Prof.ª Débora informou que
ocorrerá no dia 29/08, no saguão do prédio da FAEM, um evento organizado pelo Departamento de
Zootecnia como parte das festividades dos 135 anos da FAEM. 17.3: O Prof. Uemerson relatou que
equipamentos e documentos da revista da FAEM estão ocupando a sala de um professor do Departamento
de Fitossanidade , solicitando destino do material depositado. 17.4: O Prof. Décio relatou a situação de
professor da Faculdade de Administração e de Turismo (FAT), que está enfrentando dificuldades na
referida unidade, informando a intenção da reitoria de permuta deste professor entre a FAT e a FAEM,
porém a proposta foi rejeitada pelo Departamento de Ciências Sociais e Agrárias. Considerando a
importância do assunto este será tratado na próxima reunião do CD. 17.5: O Prof. Dirceu informou que a
Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal de Pelotas (PRE/UFPel), concluiu o trabalho de inserção
das sugestões e contribuições das Unidades Acadêmicas ao texto da Minuta de Resolução que altera o
Regulamento do E nsino de Graduação da UFPel. Algumas sugestões não puderam ser incorporadas ao
texto, pois dependem de deliberação do Conselho Universitário (CONSUN); outras serão alvo de
esclarecimentos diretos e há, ainda, as que serão objeto de destaque no encontro em que o documento será
apresentado e debatido com a comunidade acadêmica. O encontro ocorrerá no dia 28 de agosto, às 14h, no
prédio do Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas, Artes e
Linguagem (CEHUS), que fica na rua Alberto Rosa, esquina Benjamin Constant, estando todos
convidados. 17.6: O Prof. Dirceu informou que no dia 14/09 ocorrerá no Campus Capão do Leão, nas
adjacências do prédio da FAEM, a II Mostra dos Cursos da UFPEL (processo 23110.039297/2018-99). A
escolha do local é motivada pelo desejo de oportunizar aos alunos do Ensino Médio das escolas
convidadas a experiência de conhecer os diferentes cursos superiores da nossa instituição, ao mesmo
tempo em que vivenciam as rotinas acadêmicas de um campus universitário. 17.7: O Prof. Dirceu
apresentou o folder de divulgação da campanha de comemoração dos 135 anos da FAEM, distribuindo-o
entre os presentes nesta reunião. O Prof. Dirceu solicitou a ampla divulgação da campanha pelos chefes de
departamento e demais presentes. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos
e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Bruno Costa Feijó, lavrei a presente Ata que, após lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente. Capão do Leão, vinte e dois de agosto de dois mil e dezoito.

Documento assinado eletronicamente por DIRCEU AGOSTINETTO, Diretor, Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel, em 04/09/2018, às 17:01, 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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