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Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às 8:30 horas com interrupção e retorno 1 
as 14:00 horas, na Sala da Direção da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM), reuniu-se o Conselho 2 
Departamental (CD) da FAEM, sob a presidência do Prof. Manoel Luiz Brenner de Moraes, Diretor da FAEM, 3 
com a presença dos Conselheiros: Prof. Jerri Teixeira Zanusso – Vice-Diretor da FAEM,  Prof. Edemar 4 
Antônio Rossetto – Coordenador do Colegiado de Curso de Agronomia, Prof. Alci Enimar Loeck – Chefe do 5 
Departamento de Fitossanidade, Prof. Fioravante Jaekel dos Santos – Chefe do Departamento de 6 
Engenharia Rural, Prof.ª Rosa Maria Vargas Castilhos – Chefe do Departamento de Solos, Prof. Mauricio de 7 
Oliveira – Chefe do Depto. de Ciência e Tecnologia Agroindustrial, Prof. Marcelo Barbosa Malgarim – Chefe 8 
do Departamento de Fitotecnia, Prof. Otoniel Geter Lauz Ferreira – Chefe do Departamento de Zootecnia, 9 
Prof. Dirceu Agostinetto – Representante dos Prof. Adjuntos, Prof. Volnei Krause Kohls – Representante dos 10 
Prof. Associados, Prof. Cesar Valmor Rombaldi – Representante dos Prof. Titulares, Servidores Eduardo da 11 
Costa Pereira Duval e Gilson Vega – representantes dos Técnicos Administrativos, Acadêmicos Jederson 12 
Luis Ferreira Borges e Renan Navroski – representantes dos discentes de Agronomia e William Ulguim Pedra 13 
– Representante dos discentes de Zootecnia. Havendo quórum, o Presidente deu início à reunião com a 14 
seguinte pauta: 1. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA 04/2014. Foi registrado na ata 04/2014 na linha 15 
20 que a vaga de professor substituto iria para Depto de Solos atendendo solicitação do colegiado para 16 
abertura de mais uma turma nas disciplinas de Física do Solo e Edafologia, na linha 32 o pedido do prof. 17 
Fioravante Jaekel dos Santos se tratava de turmas e não de professor. A ata 04/2014 foi aprovada pelo CD. 18 
2. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS REFERENTES AO EDITAL PROEQUIP/2014. O Prof. 19 
Edemar Rossetto informou que esta sendo fechada a planilha para compra de livros através do edital 20 
proequip/2014, que ainda estão sendo cotados os preços e que a data limite para encaminhar tais pedidos é 21 
26/05/2014, Aprovado pelo CD. 3. ALOCAÇÃO DE VAGA PARA PROFESSOR EFETIVO. A) A Prof.ª Rosa 22 
Castilhos apresentou o resultado da análise e a definição de qual departamento receberá a vaga de professor 23 
efetivo, conforme planilha em anexo. Perante tal análise foi detectado que a vaga irá para o Departamento de 24 
Fitossanidade, tal resultado foi aprovado pelo CD, assim sendo o Departamento de Fitossanidade formalizará 25 
o processo de abertura de concurso. Às 11:00 horas a reunião foi suspensa para viabilizar reunião do 26 
Departamento de Fitossanidade a fim de aprovar a execução do concurso. Às 14:00 horas a reunião foi 27 
retomada e o Prof. Alci Loeck  relatou a abertura de processo para concurso de professor efetivo na área de 28 
Entomologia, tal processo foi aprovado pelo CD. B) O Prof. Manoel Moraes relatou que a definição de 2 para 29 
1 oriunda da Reitoria seria uma proposta “teórica”, mas que neste momento a FAEM é uma das unidades que 30 
esta sofrendo muitas perdas com tal definição. Relatou também que sua solicitação para que a Vaga do DER 31 
fosse imediatamente reposta ao Depto. foi indeferida. O discente Jederson Borges propõe que seja feito um 32 
movimento por parte da FAEM (e também buscando apoio de outras unidades para tal movimento) se 33 
opondo a tal definição e a universalização do ensino, sugere também que se deve pensar numa maneira que 34 
disciplinas sejam mais focadas ao curso de Agronomia. O discente Renan Navroski questionou o fato de não 35 
estarem sendo ministradas aulas de física e desenho, o prof. Edemar Rossetto prestou esclarecimentos 36 
sobre o que vem ocorrendo. O prof. Dirceu Agostinetto sugeriu que como está sendo diminuído o número de 37 
professores também seja diminuído o número de ingressos da FAEM. Os membros do CD em sua maioria se 38 
mostram extremamente preocupados e contrários a definição de 2 para 1, pois a FAEM esta sendo muito 39 
afetada. O Prof. Manoel Moraes propõe aos conselheiros que seja elaborado um documento demonstrando 40 
tal preocupação, principalmente pelo fato de haverem muitos professores que podem aposentar-se a médio 41 
prazo, acarretando um grande desfalque no quadro de professores da FAEM, e que busque uma reversão a 42 
tal definição. O Prof. Volnei Kohls sugere que seja feita uma audiência pública na FAEM para tratar do 43 
assunto em questão. O Prof. Cesar Rombaldi sugere que seja agilizada a elaboração do currículo do curso 44 
de Agronomia. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a 45 
reunião, da qual para constar, eu Alexandre Marcelo Strelow, lavrei a presente Ata. Pelotas, vinte e três de 46 
maio de dois mil e quatorze.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 47 

 




