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Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às 14:00 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. Manoel Luiz Brenner de Moraes, Diretor da FAEM, com a presença dos Conselheiros: 3 
Prof. Jerri Teixeira Zanusso – Vice-Diretor da FAEM,  Prof. Edemar Antônio Rossetto – Coordenador do 4 
Colegiado de Curso de Agronomia, Prof. Alci Enimar Loeck – Chefe do Departamento de Fitossanidade, Prof. 5 
Fioravante Jaekel dos Santos – Chefe do Departamento de Engenharia Rural, Prof.ª Rosa Maria Vargas 6 
Castilhos – Chefe do Departamento de Solos, Prof. Marcelo Barbosa Malgarim – Chefe do Departamento de 7 
Fitotecnia, Prof.ª Nádia Velleda Caldas – Chefe do Departamento de Ciências Sociais Agrárias, Prof. Dirceu 8 
Agostinetto – Representante dos Prof. Adjuntos, Prof. José Carlos Fachinello – Representante dos Prof. 9 
Titulares, Servidores Dário Luis Fagundes Knüppe – representante dos Técnicos Administrativos, 10 
Acadêmicos Germano Pollnow e Renan Navroski – representantes dos discentes de Agronomia e William 11 
Ulguim Pedra – Representante dos discentes de Zootecnia. Havendo quórum, o Presidente deu início à 12 
reunião com a seguinte pauta: 1. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA 05/2014. A ata 05/2014 foi 13 
aprovada por unanimidade. 2. PROCESSOS EM PODER DE RELATORES. A) A Prof.ª Nádia Caldas relatou 14 
o processo 23078.010658/2014-35 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que trata da redistribuição 15 
da Prof.ª Cátia Grisa da UFPEL para UFRGS, relatou também ofício 02/2014 do DCSA com a manifestação 16 
acerca da referida redistribuição, no documento estão descritas as demandas e suas importâncias e as 17 
dificuldades e prejuízos que o Depto. terá com a saída da professora, diante dos fatos apresentados o DCSA 18 
deliberou que tal redistribuição está direta e indissoluvelmente ligada à garantia de que a vaga retorne para o 19 
DCSA e que haja uma manifestação explicita no CD no sentido de apoiar e ratificar a posição assumida pelo 20 
Departamento, assim como do COCEPE e das instâncias superiores. O processo foi aprovado pelo CD com 21 
uma manifestação contrária. A Prof.ª Nádia Caldas apresentou o Formulário para Solicitação de Concurso 22 
Público para a Carreira Docente de Magistério Superior (efetivo), aprovado pelo CD. B) A Prof.ª Rosa 23 
Castilhos apresentou a proposta de criação da disciplina “Conservação do Solo e da Água” e a atualização da 24 
disciplina “Microbiologia do Solo”, ofertadas pelo Depto. de Solos. Ambas foram aprovadas pelo CD. 3. 25 
PROJETOS EM PODER DE RELATORES. A Prof.ª Nádia Caldas relatou o projeto de ensino “O Rural em 26 
Imagens” do DCSA, o projeto foi aprovado por unanimidade no CD.  Aproveitando o ensejo o Prof. Jerri 27 
Zanusso parabenizou o DCSA pela iniciativa e pela criatividade do projeto, considerando ser este um 28 
exemplo de projeto. A Prof. Nádia informou que o projeto, com mais de 200 imagens, será apresentado na 2ª 29 
semana de julho de 2014 com a participação de alunos dos cursos de Agronomia (9º semestre), Medicina 30 
Veterinária (9º semestre), Engenharia Agrícola (9º semestre) e Zootecnia (7º semestre). 4. MATRIZ DE 31 
ALOCAÇÃO DE VAGAS DOCENTES, VAGAS PARA A FAEM. O Prof. Manoel de Moraes relatou que 32 
esteve na Reitoria levando consigo ofício 02/2014 da FAEM datado de 28/05/2014 (documento redigido em 33 
conjunto com alguns chefes e representantes da FAEM), no qual tratava da situação atual da FAEM em 34 
relação às Vagas Docentes,  informando que a unidade sofreria danos irreparáveis com a perda de algumas 35 
vagas provenientes de aposentadorias. O documento também solicitava a reposição imediata de tais vagas 36 
oriundas da FAEM, o referido documento foi protocolado junto à reitoria em 28/05/2014. O Prof. Manoel de 37 
Moraes relatou ter estado na reunião que apresentou os resultados da aplicação da matriz de alocação de 38 
vagas docentes, cujo resultado de tal aplicação destinou sete vagas à FAEM. O Prof. Manoel de Moraes 39 
enfatizou que foi usado o termo “creditar” sete vagas para FAEM e que seria exigido posteriormente 40 
resultados que justificassem as sete vagas da unidade. Após algumas dúvidas e questionamentos de 41 
diversos membros do CD, levantou-se a questão de como seriam alocadas tais vagas. Por entendimento de 42 
alguns conselheiros, as vagas deveriam retornar aos departamentos que as originaram, em contra partida, 43 
outros conselheiros entendem que as vagas deveriam ser rateadas entre todos os departamentos, vindo 44 
assim a corrigir alguma possível discrepância entre os mesmos. Em votação no CD ficou decidido com seis 45 
votos a favor, cinco votos desfavoráveis e duas abstenções, que o assunto alocação de vagas na FAEM 46 
fosse levado aos departamentos para análise e posterior apreciação no CD. 5 OUTROS ASSUNTOS. A) O 47 
Prof. Manoel de Moraes apresentou pedidos de empréstimo do saguão da FAEM para realização de festas 48 
juninas. O CD se manifestou desfavorável quanto aos pedidos, evitando assim alguns exageros. Sugestiona 49 
que esse tipo de festividade seja realizado junto ao centro de vivência do Campus Capão do Leão. B) O Prof. 50 
Jerri Zanusso sugere que a estatuinte seja debatido junto ao Conselho Universitário. C) O discente Renan 51 
Navroski questiona a estrutura dos banheiros da FAEM, o Prof. Manoel de Moraes esclarece que já tratou 52 
deste assunto com a Pró-Reitoria de Infraestrutura e que pretende reenfatizá-lo junto à mesma. D) O Prof. 53 
Marcelo Malgarim informou que o DFT não tem professor para ministrar as aulas de Silvicultura, devido a 54 
aposentadorias recentes, e que não terão inscrições para Pós-Graduação em Sementes, sendo assim, 55 
perderão mais de 50 bolsas. E) O Prof. Manoel de Moraes relatou Portaria nº 159, de 21 de Maio de 2014 da 56 
Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, que autoriza Universidades Federais, vinculadas 57 
ao Ministério da Educação, a realizarem concurso público para cargos isolados de Professor Titular-Livre do 58 
Magistério Superior, tendo a UFPel recebido duas vagas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 59 
agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião, da qual para constar, eu Dário Luis Fagundes Knüppe, 60 
lavrei a presente Ata. Pelotas, seis de junho de dois mil e quatorze.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 61 

 




