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Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às 8:30 horas, na Sala da Direção da 1 
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM), reuniu-se o Conselho Departamental (CD) da FAEM, sob a 2 
presidência do Prof. Jerri Teixeira Zanusso, Vice-Diretor da FAEM, com a presença dos Conselheiros: Prof. 3 
Edemar Antônio Rossetto – Coordenador do Colegiado de Curso de Agronomia, Prof. Mauro Silveira Garcia – 4 
Representante do Departamento de Fitossanidade, Prof. Fioravante Jaekel dos Santos – Chefe do 5 
Departamento de Engenharia Rural, Prof.ª Rosa Maria Vargas Castilhos – Chefe do Departamento de Solos, 6 
Prof. Marcelo Barbosa Malgarim – Chefe do Departamento de Fitotecnia, Prof. Otoniel Geter Lauz Ferreira – 7 
Chefe do Departamento de Zootecnia, Prof. José Carlos Fachinello – Representante dos Professores 8 
Titulares, Prof. Volnei Krause Kohls – Representante dos Prof. Associados, Servidores Eduardo da Costa 9 
Pereira Duval e Rosane Morales Guidotti – representantes dos Técnicos Administrativos, Acadêmicos 10 
Germano Pollnow e Renan Navroski – representantes dos discentes. Havendo quórum, o Presidente deu 11 
início à reunião com a seguinte pauta: 1. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA 03/2014. Foi registrado na 12 
ata 03/2014 o interesse do Departamento de Solos na vaga de professor substituto. A ata 03/2014 foi 13 
aprovada pelo CD. 2. PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA PROFESSOR EFETIVO (40 HS COM 14 
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) E PROFESSOR SUBSTITUTO. A Prof.ª Rosa Castilhos apresentou a proposta 15 
da comissão para alocação de vagas, que considera a seguinte relação: Ensino: Relação do número de 16 
horas-aula em disciplina de Graduação e Pós-Graduação por professor, peso 65%; número de orientações 17 
na graduação por professor (Trabalho de Conclusão de Curso e Orientação de Estágio Curricular 18 
Supervisionado), peso 5%; Pesquisa: número de orientações na pós-graduação por professor, peso 15%; 19 
número de bolsas de pesquisa em IC por professor, peso 5%; Extensão: Número de projetos de extensão 20 
por professor, peso 5%; número de bolsas de extensão por professor, peso 5%. A vaga de professor 21 
substituto fica destinada ao Departamento de Solos atendendo a solicitação do Colegiado de Curso da 22 
Agronomia de que seja ofertada uma terceira turma nas disciplinas Física do Solo e Edafologia. A proposta 23 
da comissão foi aprovada por unanimidade no CD. Considerando a aprovação dos critérios para alocar vaga 24 
docente, o presidente do CD solicitou à comissão que no prazo mais breve possível fizesse o levantamento 25 
das informações necessárias para definir em qual departamento será alocada a vaga. 3. OUTROS 26 
ASSUNTOS. A) O Prof. Jerri Zanusso relatou o Memorando Circular 002/2014 CPP/PRG que trata de bolsas 27 
de iniciação ao ensino (bolsas de monitoria). B) O Prof. José Fachinello sugeriu que a Direção encaminhe um 28 
documento para reitoria demonstrando aversão a resolução que determina que seja retornada pra a unidade 29 
apenas uma vaga de duas vagas geradas (vaga de professor efetivo). Reforçando esta sugestão o Prof. 30 
Otoniel Ferreira propôs que neste documento seja informando que a FAEM atende também outros Cursos. C) 31 
O Prof. Jerri Zanusso informou que existem algumas balanças que foram solicitadas pela FAEM através do 32 
Projeto Reuni e que as mesmas estão disponíveis para serem retiradas. D) O Prof. Fioravante Jaekel dos 33 
Santos relatou o projeto de ensino “Livro Eletrônico de Topografia I” do DER, o projeto foi aprovado por 34 
unanimidade no CD. E) O Prof. Fioravante Jaekel dos Santos relatou que seu pedido de abertura de turmas 35 
para o curso de Geografia foi negado, devido não haver professores suficientes para tal no DER. F) O Prof. 36 
Fioravante Jaekel dos Santos esclareceu que no RAAD aulas não são registradas com duplicidade, apenas 37 
uma das turmas registra a carga horária e a outra turma fica com zero hora no registro. Aproveitando o 38 
ensejo o Prof. Fioravante Jaekel dos Santos salientou que no DER não há professor sobrando e sim déficit. 39 
G) O Prof. José Fachinello reforçou seu pedido do Projeto Político Pedagógico do Curso, tendo o Prof. 40 
Edemar Rossetto respondido que está tratando do assunto. H) O discente Renan Navroski relatou que no dia 41 
27/03/2014, em um deslocamento à cidade de Lavras do Sul para um dia de campo, o ônibus que 42 
transportava os estudantes teve uma pane mecânica, frisou que o referido ônibus sofria por falta de 43 
manutenção. Relatou ainda que para os próximos pedidos de deslocamento será exigido um cheklist 44 
assinado por mecânico atestando a realização de manutenção do ônibus. I) O discente Germano Pollnow 45 
informou que a CPA emitiu um relatório informando problemas de infraestrutura na UFPel, ressaltou ainda 46 
que não é a primeira vez que tais problemas foram detectados, mas que pouca coisa foi feita pra resolver os 47 
mesmos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião, da 48 
qual para constar, eu Dário Luis Fagundes Knüppe, lavrei a presente Ata. Pelotas, dezesseis de abril de dois 49 
mil e quatorze.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 50 

 




