
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Ata 10/2018

Aos nove dias do mês de novembro 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 Schöffel,
Chefe do Departamento de Fitotecnia (DFT); Prof.ª Rosa Maria Vargas Castilhos, representante do
Departamento de Solos (DS); Prof.ª Luciana Marini Kopp, Sub-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. Mário Duarte Canever, Chefe
do Departamento de Ciências Sociais Agrárias; Prof. Luis Eduardo Panozzo, representante dos programas
de pós-graduação; Técnico Administrativo em Educação (TAE) Dejalmo Nolasco Prestes, representante
dos TAEs da FAEM; discentes Matheus Schneider Klaus e Silvio Thiago de Oliveira Raphaelli,
representantes discentes; Técnico Administrativo Bruno Costa Feijó como convidados. Havendo quórum,
o Presidente deu início à reunião agradecendo a presença de todos, sendo que a Prof.ª Luciana, o Prof.
Fábio, o Prof. Edgar e a Prof.ª Débora pediram a inclusão de pontos na Ata enquanto o discente Matheus
Klaus solicitou a retirada do item 4 da convocação, tendo sido aprovada a seguinte ordem do dia. 1.
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA 09/2018: Após observações gerais, a Ata 09/2018 foi
aprovada com quatro abstenções. 2. PLANO PLURIANUAL DE CAPACITAÇÃO: O Prof. Dirceu
solicitou aos presentes na reunião que apresentassem sugestões e/ou correções a respeito do formulário
eletrônico sobre o Plano Plurianual de Capacitação da FAEM, conforme acordado na última reunião deste
conselho. Após a colaboração dos presentes, a versão revisada do formulário foi aprovada por
unanimidade. 3. VISTAS DA SOLICITAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DOCENTE (PROCESSO
23110.033803/2018-36): O Prof. Edgar declarou que em relação ao pedido de vistas do Departamento de
Fitotecnia ao processo 23110.033803/2018-36, apresentado na última reunião deste conselho, não houve
nenhum fato novo que pudesse causar alteração no processo. Assim, a unidade concorda com a vinda da
Professora Patrícia Martins da Silva, porém não possui código de vaga para disponibilizar a Universidade
Federal Fluminense. 4. CONCURSOS PARA PROFESSOR EFETIVO NO DER E DCTA: O
presidente solicitou a Prof.ª Luciana que relatasse a situação do concurso para professor efetivo do
Departamento de Engenharia Rural na área de Construções Rurais. A Prof.ª Luciana mencionou que houve
grande dificuldade para a formação da banca do concurso, devido ao fato de existirem impedimentos dos
possíveis membros da banca em relação a candidatos inscritos no concurso. Após vários convites, a
composição da banca proposta ficou definida com o Prof. Dr. Felipe Martins Marques (CENG-UFPEL),
como membro Titular e Presidente da Banca, Prof.ª Dr.ª Daniella Jorge de Moura (UNICAMP), como
membro Titular, Prof. Dr. Alexandre Russini (UNIPAMPA – Campus Itaqui), como membro Titular, Prof.ª
Dr.ª Maria Teresa Pouey (CENG-UFPEL), como membro suplente interno e Prof.ª Dr.ª Zanandra Boff de
Oliveira (UFSM), como membro suplente externo. Houveram 12 candidatos inscritos sendo que os 12
foram homologados. As datas propostas de início e fim do concurso são 4 e 10 de dezembro. A proposta
do concurso foi aprovada por unanimidade por este conselho. O Prof. Fábio apresentou a proposta de
alteração do perfil profissional a ser solicitado no concurso para vaga de professor efetivo do
Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial. Foi proposto que o perfil profissional solicitado
será de “graduação em curso de Ciências Agrárias e doutorado em curso da área Ciências Agrárias”. O
Prof. Fábio também apresentou o seguinte programa para o concurso, aprovado pelo departamento: 1-
Manejo pré-abate de animais de produção, conversão do músculo em carne e qualidade de carnes; 2-
Conservação de carnes e industrialização de derivados cárneos; 3- Obtenção higiênica do leite e
conservação do leite na propriedade rural e na indústria; 4- Tecnologia de processamento do leito fluido e
industrialização de derivados lácteos; 5- Ferramentas de controle de qualidade e programas de



autocontrole aplicados aos produtos de origem animal; 6- Alterações microbianas e doenças veiculadas
pelo consumo de produtos de  origem animal; 7- Tecnologia de pescado e derivados; 8- Análises físico-
químicas e microbiológicas de determinação de qualidade e inocuidade de produtos de origem animal, 9-
Processamento de produtos de origem animal com propriedades probióticas e psicobióticas; e, 10-
Embalagens ativas para alimentos de origem animal. A Prof. Débora sugeriu a alteração do item 6 para
“Alterações microbianas, infecções e intoxicações veiculadas pelo consumo de produtos de origem
animal”, sendo esta aceita pelo Prof. Fábio. A proposta do concurso do DCTA foi aprovada por
unanimidade. 5. BANCA PARA PROMOÇÃO DOCENTE (PROCESSO 23110.052461/2018-53): O
Prof. Dirceu apresentou a proposta de banca para a avaliação da promoção para a Classe E, do Professor
Edgar Ricardo Schöffel. A data proposta para a defesa do memorial é de 7 de dezembro de 2018 no Salão
Nobre da FAEM. Os membros titulares propostos para a banca de avaliação são o Prof. Arno Bernardo
Heldwein (UFSM), Prof. Márcio Paim Mariot (IFSUL), Prof. Dagnon da Silva Ribeiro (IFSUL) e Prof.
Carlos Rogério Mauch (FAEM/UFPEL) e, como suplentes, o Prof. Endrigo Pino Pereira Lima (IFSUL) e
Prof. Luis Antônio Verissimo Côrrea (aposentado FAEM/UFPEL). A proposta foi aprovada por
unanimidade. 6. ENSAIO DE CORES PARA O PRÉDIO DA FAEM: O Prof. Dirceu apresentou o
resultado da consulta feita para a escolha da cor para pintura externa do prédio da FAEM. A cor mais
votada, com 16 votos, foi a combinação de Vanila para as paredes e Ocre colonial para os beirais. A
escolha foi aprovada por unanimidade. 7. RAAD 2018 (PROCESSO 23110.052380/2018-53): O Prof.
Dirceu informou que a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) alterou o prazo final para
entrega dos RAADs 2018. Agora, os docentes têm até o dia 20/03/19 para realizar o encerramento de seus
RAADs, enquanto as unidades têm até o dia 30/03/19 para aprovar os RAADs. 8. REDISTRIBUIÇÃO
DE TAE PARA A FAEM (PROCESSO 23110.005316/2017-01): O Prof. Dirceu relatou que o Prof. Luis
Avila, do Departamento de Fitossanidade, solicitou à Pro-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
um técnico em laboratório para ser responsável por equipamento multiusuário LC-MS-Orbitrap, devido a
necessidade de haver um técnico responsável pelo equipamento, devido ao alto investimento feito para a
aquisição. O Prof. Dirceu mencionou que a reitoria informou haver um TAE no IF-SC (Campus Chapecó),
Bruno Oreques Fonseca, com interesse na redistribuição para a UFPEL. O Prof. Dirceu encaminhou o
currículo do TAE para o Prof. Luis Avila para consulta, onde o mesmo informou que o perfil técnico do
referido TAE é adequado a demanda. O Prof. Dirceu ressaltou que conforme o despacho feito pela direção
da FAEM, considerando decisão anterior deste concelho, a unidade não possui código de vaga para
disponibilizar e, em conversa com o Reitor da UFPEL, foi informado que a vaga do referido TAE não será
debitada da FAEM. O Prof. Uemerson declarou que apesar de ser favorável ao acréscimo do TAE ao
Departamento de Fitossanidade, o processo ocorreu de forma inadequada e não concorda com a forma
pelo qual o mesmo foi encaminhando, uma vez que o Departamento em nenhum momento foi consultado
sobre o processo. O Prof. Dirceu informou que o processo foi gerado por professores do Departamento de
Fitossanidade e encaminhada diretamente a reitoria, não tendo passado pela direção da Unidade. Após, o
Prof. Dirceu encaminhou para votação a proposta de aceite da redistribuição do referido TAE para a
FAEM, condicionada à aprovação do Departamento de Fitossanidade. A proposta foi aprovada por
unanimidade. 9. PROCESSOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS: O Prof. Edgar apresentou o
processo para seleção de professor substituto no Departamento de Fitotecnia para a área de “Horticultura
geral e Parques, jardins e paisagismos” em decorrência da licença maternidade da Prof.ª Adriane Marinho
de Assis (processo 23110.041338/2018-15). Houveram 12 candidatos inscritos sendo todos homologados.
A banca examinadora será composta pela Prof.ª Dr.ª Aline Ritter Curti, Prof. Dr. Flávio Gilberto Herter,
Prof. Dr. Marcelo Barbosa Malgarim (Presidente) e como suplente o Prof. Dr. Paulo Celso de Mello
Farias. O processo de seleção ocorrerá entre os dias 26 e 30 de novembro no Salão Nobre da FAEM. A
proposta foi aprovada por unanimidade. A Prof.ª Rosa Maria apresentou o processo seletivo para professor
substituto no Departamento de Solos na área de “Biologia do Solo e Morfologia e Gênese do Solo”.
Houveram 9 inscritos sendo que todos foram homologados. A banca examinadora será composta pelo
Prof. Dr. Danilo Dufech Castilhos (Presidente), Prof.ª Dr.ª Flávia Fontana Fernandes, Prof. Dr. Helvio
Debli Casalinho e como suplente a Prof.ª Maria Cândida Nunes Moitinho. O processo ocorrerá entre os
dias 28 e 30 de novembro. A proposta foi aprovada por unanimidade. O Prof. Edgar apresentou a proposta
de concurso para professor substituto no Departamento de Fitotecnia com a finalidade de substituir o Prof.
Luciano Carlos da Maia que realizará estágio de pós-graduação no exterior. O concurso deverá ser na área
de “Melhoramento Vegetal” e o regime de trabalho de 40 horas. A proposta foi aprovada por unanimidade
por este conselho. 10. SOLICITAÇÃO DE ÁREA EXPERIMENTAL (PROCESSO
23110.051934/2018-03): O Prof. Dirceu apresentou a solicitação de área experimental localizada atrás do
prédio José Carlos Fachinello. A solicitação foi feita pelo Prof. Luis Eduardo Panozzo e decorre da
demanda de área para condução de experimentos com avanço de progênies de diferentes culturas. O Prof.



Panozzo explicou que a área seria utilizada até o momento em que seja encontrado outro espaço adequado
para o mesmo fim, para que seja possível dar sequência aos trabalhos. Ficou definido que a solicitação
será encaminhada para parecer do Departamento de Fitotecnia. 11. ESTÁGIO PROBATÓRIO DA
PROF.ª CARLA JOICE HÄRTER: O Prof. Dirceu solicitou a Prof.ª Débora que apresentasse a proposta
do estágio probatório da Prof.ª Carla Joice Härter. A Prof.ª Débora informou que a tutora será a Prof.ª
Arione Augusti Boligon e também apresentou o Plano de Atividades de 30 meses da Prof.ª Carla Joice.
Em virtude da tutoria da Prof. Arione, a Prof.ª Débora também apresentou a nova composição da
Comissão Avaliadora dos Estágios Probatórios dos Docentes do Departamento de Zootecnia, que será
composta pela Prof.ª Débora Cristina Nichelle Lopes, pelo Prof. Jerri Teixeira Zanusso e pelo Prof. Rafael
Aldrighi Tavares. As propostas foram aprovadas por unanimidade. 12. PROJETOS DE PESQUISA E
DE ENSINO: O Prof. Edgar apresentou projetos de pesquisa do Departamento de Fitotecnia. O primeiro,
sob responsabilidade do Prof. Tiago Zanata Aumonde intitulado “Ecofisiologia da produção, do vigor de
sementes e do desenvolvimento de plantas em diferentes condições de meio e de manejo”; o segundo, sob
responsabilidade do Prof. Carlos Eduardo da Silva Pedroso intitulado “Viabilidade polínica, caracterização
radicular e qualidade fisiológica de sementes de três cultivares de azevém em distintas épocas de
colheita”; e, o terceiro sob responsabilidade do Prof. Edgar Ricardo Schöffel intitulado “Aproveitamento
da radiação solar e comportamento fisiológico da figueira (Ficus carica L.) submetida a diferentes
coberturas e sistemas de condução”. Os projetos foram aprovados por unanimidade. A Prof.ª Débora
apresentou a proposta do projeto de ensino coordenado pela Prof.ª Anelise Maria Hammes Pimentel, na
modalidade núcleo de estudos, ZOOEQUI (Grupo de Estudos em Zootecnia de Equinos). O período
previsto para realização é de 11/03/2019 a 09/03/2020. Neste projeto, a Prof.ª Anelise terá carga horária
semanal de 6 horas. A proposta do projeto foi aprovada por unanimidade. 13. PROPOSTA DE NOVAS
DISCIPLINAS – MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SEMENTES: O Prof. Edgar apresentou a proposta de duas novas disciplinas no Mestrado Profissional em
Ciência e Tecnologia de Sementes. A primeira é intitulada “Controle de Qualidade de Sementes” e terá
como responsável a Prof.ª Lilian Vanussa Madruga de Tunnes e terá quatro créditos. A segunda disciplina
é intitulada “Fisiologia da Qualidade de Sementes” e terá como responsável o Prof. Tiago Zanatta
Aumonde e participação do Prof. Tiago Pedó. A disciplina terá quatro créditos. As duas propostas foram
aprovadas por unanimidade. 14. OUTROS ASSUNTOS: 14.1. O Prof. Dirceu apresentou a proposta de
criação do Setor de Interlocução Pedagógica (SIP) da FAEM, a partir da proposta apresentada pela Pró-
Reitoria de Ensino a todas as unidades da UFPel. O SIP visa atender a necessidade de uma maior
aproximação com o cotidiano dos professores, com os desafios diários que se apresentam ao ensino,
referentes ao planejamento, desenvolvimento das aulas, metodologias e avaliações. O Prof. Dirceu propôs
que o SIP da FAEM seja composto pelo Prof. César Valmor Rombaldi, pela Prof.ª Débora Cristina
Nichelle Lopes e pelo Prof. Daniel Bernardi. O Prof. Edgar declarou que além do SIP é necessário um
apoio psicológico a comunidade acadêmica. O Prof. Uemerson declarou não concordar com a criação do
setor pois se trataria de transferência de responsabilidades dos colegiados de curso e também que já
existem instâncias legais para tratar de problemas pedagógicos. Após apreciação a proposta foi
encaminhada a votação, sendo aprovada com onze votos a favor, um contrário e uma abstenção. 14.2: O
Prof. Dirceu relatou memorando do NUTRANS solicitando informação a respeito do barulho dos ônibus
nas salas de aula do Departamento de Engenharia Rural, tendo sido informado que barulho foi amenizado.
14.3: O Prof. Dirceu relatou a preocupação da reitoria em relação a manifestações políticas e proibidas
pela constituição, especialmente cartazes e/ou faixas, afixadas em prédios da instituição. O Prof. Dirceu
lembrou que nenhuma pessoa externa à comunidade acadêmica da FAEM possui permissão para fixar
cartazes dentro dos prédios da FAEM. Visando normatizar o assunto na Unidade, o presidente propôs que
lugares específicos fossem utilizados para manifestações e publicações da comunidade acadêmica da
FAEM, ficando proibida a afixação em outros locais, sendo eles: os murais localizados na associação
atlética, um ao lado da sala 215, um na entrada do corredor do Departamento de Zootecnia, um a ser
colocado na intersecção dos Departamentos de Solos e de Ciência e Tecnologia de Alimentos, além dos
dois “totens” que estão no saguão da FAEM e no corredor do Departamento de Fitotecnia. A proposta foi
aprovada por unanimidade. 14.5: O Prof. Dirceu informou que haverá edital de seleção de docentes,
referente às vagas estratégicas, onde a FAEM poderá concorrer a no máximo duas vagas, sendo que o
assunto será discutido em reunião do COCEPE. 14.6: O Prof. Dirceu informou que no dia 7 de dezembro
de 2018 ocorrerão as festividades do aniversário de 135 anos da FAEM. Neste dia, às 10 horas da manhã
haverá solenidade no Salão Nobre da FAEM, onde será lançado o livro da campanha “FAEM 135 ANOS”;
inauguração de quadros restaurados do Salão Nobre e do acervo “FAEM 100 ANOS” doados pela Prof.ª
Dr.ª Nirce Saffer Medvedovski; inauguração do elevador da FAEM; cerimônia de plantio de uma árvore; e,
por fim almoço comemorativo no CTG “Os Carreteiros”. 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, nove de novembro
de dois mil e dezoito.
 

Documento assinado eletronicamente por DIRCEU AGOSTINETTO, Diretor, Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel, em 13/11/2018, às 16:27, 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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