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Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e doze, das 14h às 16h, com 1 

continuação no dia 04/12/12, das 14h às 16h, na Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 2 

(FAEM), na Sala da Direção, reuniu-se o Conselho Departamental (CD) da FAEM, sob a 3 

coordenação do Prof. Ledemar Carlos Vahl, com a presença dos seguintes conselheiros: 4 

Prof. Ledemar Carlos Vahl – Presidente do CD, Prof. Henrique Andrade Furtado de 5 

Mendonça – Subchefe do Depto. de Ciências Sociais e Agrárias, Prof. Alci Enimar Loeck 6 

– Chefe do Depto. de Fitossanidade, Prof.ª Ângela Maria Fiorentini – Chefa do Depto. de 7 

Ciência e Tecnologia Agroindustrial, Prof. Luis Antônio Veríssimo Correa – Chefe do 8 

Depto. de Fitotecnia, Prof.ª Rosa Maria Vargas Castilhos – Chefa do Depto. de Solos, Prof. 9 

Eduardo Gonçalves Xavier – Chefe do Depto. de Zootecnia, Prof. Fioravante Jaekel dos 10 

Santos – Chefe do Depto. de Engenharia Rural, Prof. José Carlos Fachinello – 11 

Representante dos Professores Titulares, Senhora Marislene Augusta Peglow de Oliveira e 12 

Senhor Gilson Vega - Representantes dos Técnicos-Administrativos, Estudante de 13 

Agronomia Robson Jr. Scheuermann – Representante dos Discentes. Havendo quórum, o 14 

Prof. Ledemar Vahl colocou em apreciação a pauta da reunião. 1. APRECIAÇÃO E 15 

APROVAÇÃO DA ATA 03/2012. Após correções gramaticais a ata 03/2012 foi 16 

aprovada. 2. AVALIAÇÃO DOS DOCENTES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. O Prof. 17 

Ledemar Vahl apresentou a normatização dos procedimentos para avaliação dos docentes 18 

em estágio probatório na FAEM, elaborada pela comissão do CD instituída na reunião do 19 

dia 26/03/12. A normatização é baseada na resolução nº 05 de 08 de junho de 2009 do 20 

COCEPE, alterada pela Resolução nº 13 de 22 de outubro de 2009. O Prof. Luis Correa 21 

relatou que em reunião no DFT chegou-se a conclusão de que a normatização não poderia 22 

ser diferenciada em cada unidade, e sim uma normatização geral para toda a Universidade.  23 

Sugeriu que o CD encaminhasse ao COCEPE uma solicitação de maiores detalhamentos e 24 

definições de como proceder com relação à avaliação dos docentes. A Prof.ª Ângela 25 

Fiorentini compartilha da opinião de que haja critérios gerais para a UFPel. O Prof. José 26 

Fachinello entende ser o COCEPE quem tem que definir o que cada unidade deve adotar 27 

como avaliação, sugere que as avaliações dos professores mais antigos sejam feitas com 28 

base nos RAADS. O Prof. Fioravante dos Santos relatou reunião feita no DER e que o 29 

depto. está de acordo com a normatização sugerida pela comissão. O Prof. Alci Loeck 30 

relatou que os docentes possuem grande interesse em ser avaliados e que o COCEPE deve 31 

dispor normas mais específicas. O Prof. Eduardo Xavier relatou que na reunião do DZ 32 

todos estavam de acordo com a normatização, mas que particularmente considera 33 

interessante a sugestão do Prof. Luis Correa. O Prof. Henrique de Mendonça relatou não 34 

ter havido reunião no DCSA para tratar do assunto, porém também considera que o 35 

COCEPE deve dispor normas mais específicas, para que se tenha um instrumento que 36 

obedeça a uma  regra geral e defende que os docentes antigos sejam avaliados 37 

separadamente. O discente Robson Jr. Scheuermann caracterizou como importante a 38 

avaliação discente e sugeriu que a mesma seja aplicada para todos os docentes ao final de 39 

cada semestre. Após ampla discussão, foi aprovada a idéia de que, embora o ideal fosse ter 40 

procedimentos de avaliação uniformes para toda a UFPel, na FAEM serão feitas de acordo 41 

com a proposta da comissão, para evitar mais atrasos nas avaliações. Para que a proposta 42 

da comissão seja analisada pelos deptos. que ainda não o fizeram, o assunto ficou em 43 

aberto para ser retomado no prazo de uma semana. No dia 04/12/12 foram reunidas as 44 

sugestões dos deptos. e consolidados os documentos anexos: 1) Avaliação docente em 45 

 



estágio probatório: Normatização de procedimentos; 2) Instrumento de avaliação do 46 

docente pelo discente. 3. COMITÊ EDITORIAL DA REVISTA. O Prof. Ledemar Vahl 47 

relatou a Portaria nº 138/2012 da FAEM, que tem por finalidade nomear ad referendum a 48 

Editoria da Revista Current Agricultural Science and Technology (CAST). 4. 49 

HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS. O Prof. Ledemar Vahl solicitou que os deptos. 50 

organizem-se a fim de que disciplinas não fiquem sem professores durante o verão e que 51 

sejam asseguradas as atividades essenciais nos deptos. 5. OUTROS ASSUNTOS. a) O 52 

Prof. Ledemar Vahl relatou o afastamento para pós-doutorado do Prof. Victor Fernando 53 

Büttow Roll no período de abril de 2013 a março de 2014. O afastamento foi aprovado por 54 

unanimidade. b) O Prof. Ledemar Vahl relatou que o Prof. Paulo Dejalma Zimmer - Vice-55 

Diretor pediu exoneração do cargo. c) A servidora Marislene de Oliveira relatou que 56 

haverá eleição para representantes dos Técnicos-Administrativos. d) A Prof.ª Rosa 57 

Castilhos relatou que em junho deste ano a Organização das Nações Unidas para 58 

Agricultura e Alimentação-FAO endossou a proposta da União Internacional de Ciência do 59 

Solo (IUSS) para que o dia 5 de dezembro fosse oficializado como DIA MUNDIAL DO 60 

SOLO. e) A Prof.ª Rosa Castilhos relatou a eleição para Chefia de depto. feita no DS, 61 

sendo eleitos a Prof.ª Rosa Castilhos como Chefa e o Prof. Rogério Oliveira de Sousa 62 

como Subchefe. O Prof. Alci Loeck também relatou eleição no DFS, a qual elegeu o Prof. 63 

Alci Loeck como Chefe e o Prof. Dirceu Agostinetto como Subchefe. O Prof. Eduardo 64 

Xavier relatou eleição no DZ que elegeu o Prof. Otoniel Geter Lauz Ferreira como Chefe e 65 

o Prof. Sérgio Renato Noguez Piedras como Subchefe. f) O Prof. Eduardo Xavier relatou o 66 

processo nº 23110.007676/2012-24, que trata da proposta de transferência da vinculação 67 

do Curso de Zootecnia da PRG para a FAEM, que foi aprovado pelo COCEPE. Porém a 68 

troca de nome do departamento foi indeferido pelo COCEPE sem a previa manifestação do 69 

CD. Após discussão e considerando que o próprio departamento não mostrou convicção 70 

para a mudança de nome, o CD aprovou por unanimidade a manutenção do nome 71 

“Departamento de Zootecnia”. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Ledemar Vahl 72 

agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a presente sessão, da qual para 73 

constar, eu, Dário Luis Fagundes Knüppe, lavrei a presente ata. Pelotas,  quatro de 74 

dezembro de dois mil e doze.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 75 




