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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 06/2018

Aos dezenove dias do mês de junho 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. Mario Duarte Canever, Chefe do Departamento de Ciências Sociais Agrárias
(DCSA); Prof. Pablo Miguel, Chefe do Departamento de Solos (DS); Prof. Fabricio Ardais Medeiros,
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; e, Prof. Stefani
Macari, Representante do Colegiado dos Cursos de Graduação. Havendo quórum, o Presidente deu início
à reunião agradecendo a presença de todos, tendo sido aprovada a seguinte ordem do dia. 1.
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA 05/2018 E ATAS 01/2018 E 02/2018 DE REUNIÕES
EXTRAORDINÁRIAS. A Ata 05/2018 foi aprovada com duas abstenções. As Atas das reuniões
extraordinárias 01 e 02/2018 foram aprovadas com três abstenções. 2. APRECIAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO DO DEPARTAMENTO DE
ZOOTECNIA. O Prof. Dirceu passou a palavra a Profª. Débora para que relatasse o resultado final do
Concurso para Magistério Superior, área Nutrição e Alimentação Animal do Departamento de Zootecnia,
referente ao processo 23110.104792/2017-03. A Profª. Débora relatou que o concurso transcorreu
normalmente, sendo a classificação final na seguinte ordem: Carla Joice Harter, com média final 8,98;
Aline Arassiana Piccini Roll, com média 8,77; Daiane de Oliveira Grieser, com média 8,47; Laura Franco
Prados, com média 7,91; Fernanda Rodrigues Goulart, com média final 7,44; e, Edenilse Gopinger, com
média final 7,25. O resultado do concurso público foi aprovado por unanimidade pelo Conselho
Departamental. 3. PROPOSTA PARA ALOCAÇÃO DE VAGA DOCENTE/FAEM. O Prof. Dirceu
informou que o grupo de trabalho constituído pelo CD/FAEM entregou a nova proposta da matriz de
alocação de vagas a qual foi encaminhada aos Departamentos para apreciação. A Profª. Débora informou
que o Departamento de Zootecnia deliberou que não concorrerá, com os demais Departamentos da FAEM,
pela próxima vaga, uma vez que repôs as duas vagas de aposentadoria do Departamento. O Prof. Dirceu
agradeceu ao Departamento de Zootecnia pela coerência e por auxiliar na equalização das demandas das
áreas, neste momento de redução do quadro docente da FAEM, em função da matriz de alocação de vagas
da UFPel. Assim, o Prof. Dirceu informou que para a alocação da vaga existente serão avaliadas as
demandas dos Departamentos de Fitossanidade, Fitotecnia, Solos e Ciência e Tecnologia de Alimentos. O
presidente passou a palavra ao Prof. Antônio Costa de Oliveira, coordenador do grupo de trabalho, para
apresentar o estudo da nova matriz de distribuição de vagas docentes da FAEM. Após a apresentação e
ampla discussão sobre os itens da matriz, a proposta da comissão de alocação de vaga docente da FAEM
foi aprovada com a ressalva de que a pontuação atribuída pelos itens da proposta fosse multiplicada por
0,9 (90%), e o valor de 0,1 (10%), será atribuído ao(s)  departamento(s) que apresentarem justificativa que
algumas de suas áreas encontra-se com um ou nenhum docente. O Prof. Dirceu acrescentou que nestes
casos a vaga deve ser usada obrigatoriamente na área indicada como necessária pelo Departamento. A
proposta foi aprovada por unanimidade. Ficou definido que a comissão que fará a avaliação dos
Departamentos será composta pelos Professores Mário Duarte Canever, Débora Cristina Nichelle Lopes e
Luciana Marini Kopp. OUTROS ASSUNTOS. 4.1) PROCESSO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO DO
PROF. STEFANI MACARI. A Profª. Débora apresentou o relatório de avaliação final (de 30 meses) da
Comissão de avaliação do Departamento de Zootecnia, referente ao processo 23110.005171/2017-30 de
estágio probatório do Prof. Stefani Macari, em que o mesmo foi aprovado com nota final 9,37 (nove
vírgula trinta e sete). Considerado aprovado pelo Departamento de Zootecnia e aprovado por unanimidade
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neste Conselho. 4.2) PROCESSO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO DO PROF. TIAGO PEDÓ. O Prof.
Edgar apresentou o relatório de avaliação final (de 30 meses) da Comissão de avaliação do Departamento
de Fitotecnia, referente ao processo 23110.003878/2017-10 de estágio probatório do Prof. Tiago Pedó, em
que o mesmo foi aprovado com nota final 8,57 (oito vírgula cinquenta e sete). Considerado aprovado pelo
Departamento de Fitotecnia e aprovado por unanimidade neste Conselho. 4.3) PROCESSO DE
ESTÁGIO PROBATÓRIO DA PROFª. CAMILA PEGORARO. O Prof. Edgar apresentou o relatório
de avaliação final (de 30 meses) da Comissão de avaliação do Departamento de Fitotecnia, referente ao
processo 23110.003880/2017-81 de estágio probatório do Profª. Camila Pegoraro, em que a mesma foi
aprovada com nota final 9,48 (nove vírgula quarenta e oito). Considerado aprovado pelo Departamento de
Fitotecnia e aprovado por unanimidade neste Conselho. 4.4) PROCESSO DE ESTÁGIO
PROBATÓRIO DO PROF. JERÔNIMO VIEIRA DE ARAÚJO FILHO. O Prof. Uemerson
apresentou o relatório de avaliação final (de 30 meses) da Comissão de avaliação do Departamento de
Fitossanidade, referente ao processo 23110.002236/2016-12 de estágio probatório do Prof. Jerônimo
Vieira de Araújo Filho, em que o mesmo foi aprovado com nota final 9,3 (nove vírgula três). Considerado
aprovado pelo Departamento de Fitossanidade e aprovado por unanimidade neste Conselho. 4.5) PLANO
DE TRABALHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DO PROF. GIOVANI FIORENTINI. A Profª.
Débora apresentou o plano de trabalho de estágio probatório do Prof. Giovani Fiorentini que tem como
tutor o Prof. Cássio Brauner. O plano foi aprovado por unanimidade com a ressalva de que seja adequado
ao período de 30 meses. 4.6) EMPRESA JÚNIOR. O Prof. Pablo solicitou a aprovação do Conselho
Departamental sobre o estabelecimento da Empresa Júnior da FAEM – ECAPE - Consultoria Agronômica.
O Prof. Pablo ressaltou que a ECAPE foi fundada em 14 de novembro de 2014, por alunos do curso de
Agronomia da Universidade Federal de Pelotas, e visa contribuir na formação pessoal e profissional do
aluno por meio de valorização do curso, treinamento em ambiente empresarial, simulando situações
inerentes a uma empresa, trabalhos em grupo, práticas oratórias, dentre outras atividades. O conselho
aprovou unanimemente a solicitação. 4.7) SEMINÁRIO SOBRE MELHORAMENTO GENÉTICO
DO TRIGO. O Prof. Antônio informou que acontecerá entre os dias 2 e 13 de julho no Salão Nobre o "1st

GENOMICS AND BREEDING METHODS IN WHEAT IMPROVEMENT", que tratará sobre o
melhoramento genético do trigo e contará com a presença do Professor John Perry Gustafson da
Universidade de Missouri (EUA), além de outros pesquisadores renomados da área. 4.8) REABERTURA
DO RAAD 2015. O Prof. Edgar informou, para conhecimento, que foi solicitada a reabertura do RAAD
de 2015 para correções das cargas horárias dos professores Tiago Pedó e Camila Pegoraro, de acordo com
a carga horária mínima necessária, em razão dos referidos professores terem ingressado nos seus cargos
nos últimos dias letivos do segundo semestre de 2015. 4.9) O Prof. Fábio sugeriu uma maior comunicação
entre o Colegiado do curso de Agronomia e a Direção da FAEM, propondo que o Coordenador do
Colegiado de Agronomia, Prof. Paulo Grolli, seja convidado para as reuniões do Conselho Departamental,
assim como a presença do Diretor da FAEM, Prof. Dirceu Agostinetto, nas reuniões do colegiado. O Prof.
Dirceu informou que a composição dos colegiados é feita por regimento e que no CD/FAEM os colegiados
de graduação possuem uma cadeira. Informou ainda que a direção da FAEM tem buscado atender a todas
as demandas. 4.10) NOTA Nº 03 - COCEPE. O Prof. Dirceu lembrou a Nota Nº 03 do COCEPE
(processo nº 23110.028285/2018-39) que orienta sobre a alteração do expediente no âmbito da UFPel nos
dias de jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo FIFA. 4.11) REGIMENTO INTERNO
DOS LABORATÓRIOS. O Prof. Dirceu lembrou, conforme já acordado neste conselho, que os
departamentos têm a até a data de 30/07/2018 para entregar os Regimentos Internos dos Laboratórios
(processo nº 23110.005325/2018-74). 4.12) EDITORA DA UFPEL. O Prof. Dirceu informou que a
Editora da UFPel esta disponibilizando a publicação de livros, no formato digital, preferencialmente
didáticos, com a taxa de diagramação e edição de R$ 400, sendo o tempo médio para a tramitação de 9
meses. Ainda, se o livro for uma tradução de livro já existente, o serviço de diagramação e edição é
gratuito. O Prof. Dirceu também informou que existe a possibilidade de duplo selo, que é a publicação de
um livro que já tenha sido publicado anteriormente por outra editora. 4.13) PEDIDOS DE OS (ordens de
serviço). O Prof. Dirceu solicitou que os pedidos para manutenção nos prédios da FAEM (OS) sejam
encaminhados unicamente por e-mail para o gestor administrativo, TAE Ladislau Seus Silveira, através do
endereço laus_br@hotmail.com. 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, dezenove de junho de dois mil e dezoito.

Documento assinado eletronicamente por DIRCEU AGOSTINETTO, Diretor, Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel, em 23/06/2018, às 09:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0187979 e
o código CRC 68AE1862.
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