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Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, na Sala da Direção 1 
da FAEM – Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, reuniu-se o Conselho Departamental (CD) da 2 
FAEM, sob a presidência do Professor Manoel Luiz Brenner de Moraes, Diretor da FAEM, com a 3 
presença dos Conselheiros: Professor Jerri Teixeira Zanusso, Vice-Diretor da FAEM, Professora 4 
Nádia Velleda Caldas, representante do Departamento de Ciências Sociais Agrárias, Professora 5 
Ângela Maria Fiorentini, Chefe do Departamento de Ciências e Tecnologia Agroindustrial, 6 
Professor Vitor Emanuel Quevedo Tavares, Sub-Chefe do Departamento de Engenharia Rural, 7 
Professor Dirceu Agostinetto, representante dos Professores Adjuntos, Professora Rosa Maria 8 
Vargas Castilhos, Chefe do Departamento de Solos, Professor José Carlos Fachinello, 9 
representante dos Professores Titulares, Professor Edemar Antônio Rossetto, Coordenador do 10 
Colegiado de Curso de Agronomia, Professor Marcelo Barbosa Malgarim, Chefe do Departamento 11 
de Fitotecnia, Servidor Gilson Vega, representante dos Técnicos Administrativos, Acadêmico 12 
Germano Ehlert Pollnow e Acadêmico Renan Navroski. Havendo quórum, o Presidente deu início 13 
à reunião com a seguinte pauta: 1. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA 15/2013. Na linha 14 
31, acrescentar após a palavra relatou, ter recebido diversas manifestações de professores acerca 15 
de excessos cometidos por parte das turmas de veteranos quando da apresentação dos calouros 16 
e de formandos quando do convite aos seus homenageados, através de manifestações feitas no 17 
interior do prédio da FAEM, com o uso de som excessivo, gritarias, uso de foguetes e outros 18 
artifícios pirotécnicos, sinalizadores e assemelhados,... Na linha 36, após equipamentos de som, 19 
acrescentar que o Diretor ficou responsável por consultar a Procuradoria Jurídica acerca das 20 
possibilidades do Conselho Departamental normatizar tais manifestações e o uso das instalações 21 
da Faculdade. Com estas alterações, a Ata foi aprovada com nove votos favoráveis e quatro 22 
abstenções. 2. PLANO DE CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 2014. O 23 
Presidente relatou ter sido informado, através de Memorando Circular do Gabinete do Reitor, da 24 
necessidade da FAEM elaborar o Plano de Capacitação de seus Técnicos Administrativos para o 25 
ano de dois mil e quatorze. Para tanto, foi distribuídos entre os Departamentos, através de seus 26 
Chefes e/ou representantes, o material necessário para que cada Departamento reúna seus 27 
técnicos administrativos e elaborem seus respectivos planos e, assim possibilitar a elaboração do 28 
plano da unidade. Foi definido um prazo de quinze dias a partir desta data para que os 29 
Departamentos enviem à Direção os planos elaborados. 3. PROCESSOS EM PODER DE 30 
RELATORES. O Professor Marcelo Barbosa Malgarim, Chefe do Departamento de Fitotecnia, 31 
relatou o processo 23110.007430/2013-33, referente à abertura de seleção para Professor Efetivo, 32 
com Dedicação Exclusiva, na Área de Agrometeorologia, para suprir a vaga gerada pela 33 
redistribuição da Professora Isabel Lago. Com a homologação de inscrições, constituição de 34 
Banca Examinadora e estabelecimento de datas para a realização do processo, o Departamento 35 
de Fitotecnia, em reunião realizada aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 36 
treze, APROVOU por unanimidade. 4.  OUTROS ASSUNTOS. 4.1. Orçamento: o Presidente 37 
informou que até a presente data não há definição do orçamento da FAEM para o presente ano e 38 
que a Administração Superior da Universidade liberou, a título de adiantamento para as despesas 39 
iniciais, o valor de vinte mil reais. 4.2. Agenda de compras: o Presidente distribuiu aos 40 
Departamentos a agenda de compras para o presente ano, elaborada pela Coordenação de 41 
Material e Patrimônio, da Pró-Reitoria Administrativa, contendo as orientações básicas relativas a 42 
pedidos diversos. 4.3. Progressão para a Classe de Professor Titular: o Presidente noticiou ter 43 
recebido por parte da Professora Denise Petruci Gigante, Vice-Reitora da Universidade, a 44 
informação de que a Administração Superior irá, nas próximas semanas, nomear Comissão a ser 45 
constituída por Professores Titulares com a finalidade de elaboração das normas a serem 46 
aplicadas quando da realização dos processos de progressão a serem desenvolvidos a partir do 47 
mês de maio do corrente ano, quando já haverá um grupo de Professores Associados, nível 48 
quatro, aptos a requererem tal progressão. 4.4.  Reunião com o Professor Gilson Porciúncula, 49 
Pró-Reitor de Infraestrutura e assessores: o Presidente informou ter recebido na tarde do dia 50 
dez do corrente mês, a visita da comitiva da PRAINFRA a fim de tomarem conhecimento dos 51 
principais problemas existentes na FAEM, relativos à infraestrutura, tais como: a) remoção e 52 
instalação em local apropriado e demarcado pela Administração Superior da estufa existente entre 53 
os prédios da FAEM e Centro de Vivência; b) recuperação parcial das louças e metais dos 54 
banheiros coletivos da FAEM; c) eliminação de goteiras no telhado que cobre parte das 55 
instalações da Área de Sementes do Departamento de Fitotecnia e que tem causado prejuízos 56 
também ao Departamento de Engenharia Rural nas dependências que ficam no piso térreo; d) 57 

 



adequação dos espaços existentes no pátio interno da FAEM e utilizados como estacionamento 58 
de veículos; e) revitalização da área física do Departamento de Zootecnia utilizada precariamente 59 
pelo Curso de Zootecnia como espaços para convívio dos estudantes, espaços para estudos e 60 
laboratórios.4.5. Eleição do Coordenador do Colegiado de Curso de Agronomia: o Presidente 61 
informou que em reunião do Colegiado de Curso de Agronomia, realizada no dia dez do corrente 62 
mês, foi eleito para um mandato de dois anos, o Professor Edemar Antônio Rossetto, atual 63 
Coordenador pro tempore. 4.6. Projeto FAEM 130: o Presidente informou que pretende 64 
apresentar a este Conselho, provavelmente até o mês de maio próximo, o esboço de um projeto a 65 
ser construído em conjunto com a comunidade acadêmica e que tem por objetivo principal projetar 66 
os próximos anos da FAEM, através da consolidação do projeto pedagógico que está em 67 
reformulação e do Núcleo Docente Estruturante – NDE além de um plano de captação de recursos 68 
para aplicação na recuperação da área física da FAEM e no desenvolvimento dos processos de 69 
gestão. 4.7. Calendário para a consolidação do Projeto Pedagógico da FAEM: o Professor 70 
José Carlos Fachinello, representante dos Professores Titulares, propôs e foi aprovado por 71 
unanimidade, a criação de um calendário de atividades a serem desenvolvidas com o fim 72 
específico de finalizar a reforma curricular em curso há mais de um ano. 4.8. Projeto para 73 
instalação de elevador no prédio principal da FAEM: o Professor José Carlos Fachinello, 74 
representante dos Professores Titulares, se colocou à disposição para participar na elaboração de 75 
um projeto visando a instalação de um elevador no prédio principal da FAEM; 4.9. Levantamento 76 
de extintores de incêndio: o Professor Dirceu Agostinetto, representante dos Professores 77 
Adjuntos propôs que seja feito um levantamento completo dos extintores de incêndio, incluindo os 78 
dispostos no interior de salas de aula, laboratórios e de outros ambientes acadêmicos; 4.10. Falta 79 
de energia no Campus do Capão do Leão: o Professor Jerri Teixeira Zanusso, Vice-Diretor da 80 
FAEM, solicitou aos Departamentos que informem a Direção acerca de danos causados aos 81 
equipamentos de pesquisa bem como às próprias pesquisas decorrentes dos costumeiros cortes 82 
de energia no Campus do Capão do Leão a fim de que a Direção possa produzir um documento 83 
bem fundamentado para ser enviado à Administração Superior da Universidade. Nada mais 84 
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião, da qual para 85 
constar, eu Alexandre Marcelo Strelow, lavrei a presente Ata. Pelotas, treze de janeiro do ano de 86 
dois mil e quatorze. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 87 




