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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

 Ata 08/2018
Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, 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. Mario Duarte Canever, Chefe do Departamento de Ciências Sociais Agrárias
(DCSA); Prof. Pablo Miguel, Chefe do Departamento de Solos (DS); Prof.ª Luciana Marini Kopp, Chefe
do Departamento de Engenharia Rural (DER); Prof.ª Giniani Carla Dors, subchefe do Departamento de
Ciência e Tecnologia Agroindustrial (DCTA); Prof. Leandro Jose Dallagnol, subchefe do Departamento de
Fitossanidade (DFS); Prof.ª Débora Cristina Nichelle Lopes, Chefe do Departamento de Zootecnia (DZ);
Prof. Paulo Roberto Grolli, representante  do colegiado dos cursos de graduação, Prof. Leonardo Nora,
representante dos professores associados, Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) Régis Oliveira
de Andrades e Dejalmo Prestes, representantes dos TAEs da FAEM; e Técnico Administrativo Bruno
Costa Feijó como convidado. Havendo quórum, o Presidente deu início à reunião agradecendo a presença
de todos e pediu permissão para excluir um ponto na pauta, sendo que o Prof. Pablo Miguel e a Prof.ª
Débora pediram inclusão de pontos na ata, tendo sido aprovada a seguinte ordem do dia. 1.
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA 07/2018: A ata 07/2018 foi aprovada sem a necessidade de
correções, com três abstenções. 2. MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE VAGAS. O Prof. Dirceu agradeceu a
comissão de alocação de vagas pelo trabalho realizado e solicitou que a Prof.ª Luciana relatasse o
resultado obtido pela comissão. A Prof.ª Luciana relatou que em primeiro lugar ficou o Departamento de
Ciência e Tecnologia Agroindustrial, com nota de 78,12 pontos; em segundo lugar ficou o Departamento
de Fitotecnia, com 77,61 pontos; em terceiro lugar ficou o Departamento de Solos, com 76,23 pontos; e,
em quarto lugar o Departamento de Fitossanidade com 62,55 pontos. O resultado foi aprovado por
unanimidade. 3. LOTAÇÃO DO SERVIDOR DARCI CARDOSO DA SILVA: O Prof. Dirceu
apresentou a situação sobre a lotação do servidor Técnico Administrativo em Educação Darci Cardoso da
Silva, disponibilizado pelo DFs, cujo interesse na lotação havia sido manifestado pela chefe do DER,
sendo o assunto levado para apreciação do departamento. A Prof.ª Luciana declarou que após avaliação, o
DER conclui que não há interesse no servidor. 4. CAPACITAÇÃO DE DOCENTES/TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS: O Prof. Dirceu solicitou aos chefes de departamentos que elaborem até o final do
ano vigente a previsão de afastamentos para capacitação dos seus docentes e técnicos administrativos para
os anos de 2019 e 2020, visando a elaboração do plano plurianual da FAEM. O Prof. Dirceu informou que
deverão ser consideradas na previsão também as licenças para capacitação de três meses. 5. ELEIÇÃO
PARA CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA RURAL (PROCESSO
23110.041954/2018-68): O Prof. Dirceu apresentou os resultados de escolha da nova chefia do DER para
o próximo mandato de 2 anos, que deverá se iniciar em outubro próximo. A Prof.ª Suelen Cristina Movio
Huinca foi eleita, com nove votos; em segundo lugar ficou a Prof.ª Luciana Marini Köpp, com quatro
votos; e, em terceiro lugar ficou o Prof. Fabricio Ardais Medeiros, com dois votos. Para a função de
subchefe do DER a escolhida foi a Prof.ª Luciana Marini Köpp, com nove votos; em segundo lugar ficou a
Prof.ª Suelen Cristina Movio Huinca, com quatro votos; e, em terceiro lugar ficou o Prof. Fabricio Ardais
Medeiros, com dois votos. O resultado da eleição foi aprovado pelo concelho. 6. REMOÇÃO DE
PROFOSSOR DA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E TURISMO (FAT) PARA A FAEM: O
Prof. Dirceu relatou reunião no gabinete do reitor na qual foi informada a possibilidade de remoção do
Prof. Marcelo Fernandes Dias da FAT para a FAEM, em razão do mesmo está vivenciando dificuldades na
sua unidade o que acarretou em problema de saúde. O Prof. Dirceu também relatou que após consulta ao
DCSA (Ata 8/2018), o mesmo apresentou-se favorável a vinda do professor para o departamento; porém,
sem possibilidade de permuta e o Prof. Marcelo ficaria responsável pelas duas disciplinas de graduação
que o professor ministra na FAT. Ainda, informou que o mesmo atua no Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais (PPGDTSA) e tem bom relacionamento com os
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docentes da FAEM que atuam neste curso. O Prof. Paulo Grolli ressaltou que a vinda do professor não
agregaria benefícios para os cursos de graduação da FAEM. O Prof. Dirceu informou que Prof. Marcelo
atua na disciplina de gestão ambiental podendo vir a assumir esta cadeira, dentre outras relacionadas a área
de administração. O Prof. Antônio perguntou ao Chefe do DCSA se existe algum motivo de preocupação
com a vinda do professor para a FAEM. O Prof. Mário afirmou que da sua parte não há nenhuma
preocupação em relação a capacidade e a saúde do professor e que ele seria um acréscimo muito
importante ao departamento e à FAEM. Após ampla discussão sobre o assunto, o Prof. Dirceu propôs que
fosse posta em votação a proposta de que a FAEM aceitaria a vinda do professor, fincando a unidade com
a responsabilidade de assumir as duas disciplinas na graduação da FAT e também que o DCSA não
concorrerá pela alocação de vaga na FAEM, quando da próxima aposentadoria de docente na área de
Administração e Agronegócio. A proposta foi aprovada com duas abstenções. 7. CONCURSO PARA
PROFESSOR SUBSTITUTO NO DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA: O Prof. Dirceu apresentou
a proposta de abertura de concurso para professor substituto com a finalidade de atender as disciplinas de
parques e jardins e horticultura geral, do curso de Agronomia, em razão licença maternidade da prof.ª
Adriane Marinho prevista para novembro de 2018. A proposta foi aprovada por unanimidade. 8.
LICENÇA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORA: O Prof. Pablo apresentou a solicitação de licença
capacitação de três meses da TAE Renata Peixoto Eid. O período solicitado será utilizado pela servidora
para escrever o trabalho de conclusão de curso de doutorado em Sistemas de Produção Agrícola Familiar.
A proposta foi aprovada por unanimidade. 9. PROCESSOS EM GERAL: A Prof.ª Débora apresentou a
proposta do projeto de ensino da Prof.ª Isabella Dias Barbosa Silveira intitulado “Formação de Recurso
em Zootecnia de Precisão – ZOOPREC”, com carga horária semanal de 6 horas. A proposta foi aprovada
por unanimidade. A prof. Débora também apresentou a proposta de Semana Acadêmica do curso de
graduação em Zootecnia, sob a coordenação do prof. Stefani Macari, que ocorrerá entre os dias 8 e 13 de
outubro. A proposta foi aprovada. 10. OUTROS ASSUNTOS: 10.1: O Prof. Edgar Ricardo relatou que os
espaços livres internos aos blocos da FAEM poderiam ser melhor ocupados e que poderiam ser adotadas
ações coletivas para o aperfeiçoamento da área. O Prof. Dirceu informou que dentro do Plano de
Desenvolvimento da Unidade há uma proposta de revitalização da área. 10.2: A Prof.ª Luciana relatou que
os novos ônibus que a UFPel disponibilizou para o transporte ao Capão do Leão estão ficando parados,
com o motor ligado, ao lado das salas de aula do Departamento de Engenharia Rural, atrapalhando as
aulas. A Prof.ª Luciana também demostrou a insatisfação do DER com o investimento em ônibus pela
UFPel, afirmando que os investimentos deveriam ser alocados em educação, entre outras várias
necessidades e não em transporte. 10.3: O Prof. Dirceu solicitou aos departamentos que informem a
direção sobre a presença de itens inservíveis, para que seja feito encaminhado documento de recolhimento
à Pró-Reitoria Administrativa. 10.4: O Prof. Dirceu informou que no dia 14 de setembro ocorrerá no
Campus Capão do Leão a Mostra dos Cursos de Graduação da UFPel e solicitou aos departamentos da
FAEM que contribuam da melhor forma possível com o evento. 10.5: O Prof. Dirceu solicitou aos chefes
de departamentos que adequem a distribuição de encargos didáticos dos professores, devendo cada
docente ter no mínimo 10 horas-aula e no máximo 19 horas-aula. 10.6: O prof. Dirceu convidou os chefes
de departamento para reunião que será realizada no dia 11 de setembro, às 10 horas, na sala da direção,
com a presença do chefe dos transportes da UFPel, cuja pauta é a utilização de veículos da UFPel, lotados
na FAEM. 10.7: O Prof. Dirceu solicitou que todos leiam com atenção a proposta do novo Regulamento
do Ensino de Graduação e participem da apresentação e debate que ocorrera na FAEM, antes que a
proposta seja aprovada pelo COCEPE, uma vez que existem muitos pontos da proposta que podem causar
impacto no ensino da UFPel. 10.8: O Prof. Antônio parabenizou a FAEM e o Prof. Dirceu Agostinetto
pelos prêmios recebidos, “O Futuro da Terra” pelo Jornal do Comércio e, o “Prêmio Destaque em
Pesquisa” no XXXI Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, respectivamente. 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, cinco de setembro de dois mil e dezoito.

Documento assinado eletronicamente por DIRCEU AGOSTINETTO, Diretor, Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel, em 30/09/2018, às 16:12, 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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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0294558 e
o código CRC 3B99A027.
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