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Aos dezesseis 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 
Sérgio Renato Noguez Piedras – Subchefe do Departamento de Zootecnia, Prof. Fioravante Jaekel dos 6 
Santos – Chefe do Departamento de Engenharia Rural, Prof.ª Rosa Maria Vargas Castilhos – Chefe do 7 
Departamento de Solos, Prof. Marcelo Barbosa Malgarim – Chefe do Departamento de Fitotecnia, Prof.ª 8 
Nádia Velleda Caldas – Chefe do Departamento de Ciências Sociais Agrárias, Prof. Fábio Chaves – 9 
Subchefe do Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial, Prof. Dirceu Agostinetto – Representante 10 
dos Prof. Adjuntos, Prof. José Carlos Fachinello – Representante dos Prof. Titulares, Prof. Antônio Costa de 11 
Oliveira – Representante dos Programas de Pós-graduação, Servidores Dário Luis Fagundes Knüppe e 12 
Eduardo José Costa Pereira Duval – Representantes dos Técnicos Administrativos, Acadêmicos Germano 13 
Pollnow e Renan Navroski – Representantes dos Discentes de Agronomia. Havendo quórum, o Presidente 14 
deu início à reunião com a seguinte pauta: 1. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA 06/2014. Após 15 
ajustes a ata 06/2014 foi aprovada com duas abstenções. 2. MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE VAGAS 16 
DOCENTES, VAGAS PARA A FAEM. O Prof. Manoel de Moraes relatou que esteve na Reitoria em busca de 17 
maiores informações a respeito das vagas que foram destinadas para a FAEM e para discutir o 18 
posicionamento contrário da FAEM em relação à “resolução dois para um”. Obteve a informação de que três 19 
vagas já estão garantidas para a FAEM com a resolução de dois para um e o acréscimo de sete vagas 20 
geradas pela matriz de alocação de vagas docentes, com a possibilidade de mais alguma vaga oriunda de 21 
novas aposentadorias na FAEM (ainda não decidido pelo COCEPE se na ordem de um para um, dois para 22 
um ou três para um). A seguir os conselheiros se manifestaram a respeito do tema, tendo o professor José 23 
Fachinello pedido que os demais conselheiros citassem discrepâncias entre os departamentos, relatando não 24 
ter conhecimento da falta de professores nos mesmos. O Prof. Fioravante Jaekel dos Santos afirmou haver 25 
sim a necessidade de professores em seu departamento. O Prof. Alci Loeck sugere que seja feito uma 26 
repescagem permitindo que os departamentos que perderam vagas na resolução dois para um tenham a 27 
possibilidade de recuperá-las. O discente Renan Navroski menciona que alguns professores não ministram 28 
aula na graduação, apenas na pós-graduação. O Prof. Fábio Chaves sugere que na FAEM seja aplicada a 29 
matriz de distribuição de vagas da UFPel, a Prof.ª Nádia Caldas o apóia na sugestão e salienta que haja um 30 
melhor conhecimento da matriz da UFPel, ressaltando que não há urgência em tomar tal decisão, pois há 31 
tempo hábil para tal, afirma também haver necessidade de professores no DCSA. O Prof. Marcelo Malgarim 32 
relatou ter reunido o DFT e que ficou decido em reunião que, supondo que as vagas retornassem aos 33 
departamentos que as geraram, seriam distribuídas no DFT da seguinte maneira: uma vaga para área de 34 
Sistema de Produção Agrícola, uma vaga para o PPG em Ciência e Tecnologia de Sementes e outra para o 35 
Fitomelhoramento. O Prof. Jerri Zanusso relatou que o Curso de Zootecnia está sobrecarregado, pois atende 36 
a outros cursos e que seria importante o retorno da vaga do Prof. Marcelo Alves Pimentel ao Departamento 37 
de Zootecnia. O discente Germano Pollnow sugere que as sete vagas oriundas da matriz da UFPel sejam 38 
aplicadas com tal matriz entre os departamentos da FAEM. O servidor Eduardo Duval sugere que seja usado 39 
os mesmos critérios da UFPel para a distribuição de vagas na FAEM. Após amplo debate sobre como seriam 40 
distribuídas as vagas na FAEM, o CD decidiu por votação, com dez votos favoráveis e sete votos 41 
desfavoráveis, que as vagas da matriz serão devolvidas aos departamentos que as geraram, permitindo 42 
assim a ocupação de todas as vagas existentes,  respeitando a autonomia de cada departamento no destino 43 
de suas vagas, sejam elas decorrentes de aposentadorias ou outro tipo de vacância. Havendo dez vagas 44 
neste momento e nove vacâncias, uma vaga deverá ser disputada entre todos os departamentos aplicando-45 
se a matriz da FAEM, aprovada por este CD. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a 46 
presença e deu por encerrada a reunião, da qual para constar, eu Dário Luis Fagundes Knüppe, lavrei a 47 
presente Ata. Capão do Leão, dezesseis de junho de dois mil e 48 
quatorze.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 49 

 




