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Aos vinte e cinco dias do mês de junho, do ano de dois mil e quinze, às quinze horas, no Gabinete da Direção 1 
da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel – FAEM/UFPel, reuniu-se o Conselho Departamental da FAEM, 2 
sob a presidência do Prof. Manoel Luiz Brenner de Moraes, Diretor da FAEM, com a presença dos 3 
Conselheiros Prof. Jerri Teixeira Zanusso, Vice-Diretor da FAEM,  Prof. Edemar Antônio Rossetto, 4 
Coordenador do Colegiado de Curso de Agronomia e Representante dos Coordenadores de Colegiados de 5 
Cursos de Graduação, Prof. Otoniel Geter Lauz Ferreira, Chefe do Departamento de Zootecnia, Prof. Leandro 6 
Jose Dallagnol – Subchefe do Departamento de Fitossanidade, Prof. Osvaldo Rettore Neto, Subchefe do 7 
Departamento de Engenharia Rural, Prof.  Pablo Miguel, representante do Departamento de Solos, Prof. 8 
Marcelo Barbosa Malgarim – Chefe do Departamento de Fitotecnia, Prof. Maurício de Oliveira, Chefe do 9 
Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial, Eng. Agrônomo Eduardo José Costa Pereira Duval – 10 
Representantes dos Técnicos Administrativos, Acadêmico Jederson Borges, representante dos Discentes 11 
além dos representantes do Núcleo Docente Estruturante, Profª. Flávia, Profª. Raquel Lüdtke, Prof. Uérmeson 12 
Silva da Cunha e Prof. Rodrigo Rizzi, convidados para acompanharem a Coordenação do Colegiado de 13 
Curso na apresentação no novo Projeto Pedagógico do Curso de Agronomia. Havendo quórum, o Presidente 14 
deu início à reunião com a seguinte pauta: 1. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA 06/2015. A Ata 15 
06/2014 foi aprovada. 2 PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE AGRONOMIA. O Prof. Manoel Luiz 16 
Brenner de Moraes, Diretor da FAEM, fez a apresentação inicial do trabalho desenvolvido pelo Colegiado de 17 
Curso de Agronomia na elaboração do novo Projeto Pedagógico do Curso de Agronomia, enfatizando a 18 
importância da participação do NDE – Núcleo Docente Estruturante no assessoramento técnico prestado em 19 
todas as etapas desenvolvidas o que propiciou a conclusão do trabalho após longo período de discussões, 20 
avaliações pelos departamentos de ensino e apresentação à comunidade acadêmica da Faculdade de 21 
Agronomia Eliseu Maciel, em assembléia especialmente convocada para este fim. Após, passou a palavra ao 22 
Professor Edemar Antônio Rossetto, Coordenador do Colegiado de Curso de Agronomia, que apresentou o 23 
novo Projeto Pedagógico do Curso de Agronomia, relatando todo o trabalho desenvolvido a partir do marco 24 
zero e enfatizando as principais características diferenciadoras do Projeto em curso. Discorreu, também, 25 
acerca do trabalho desenvolvido na busca de gerar as condições necessárias para agregar procedimentos 26 
garantidores do atendimento das demandas curriculares e das práticas profissionais atuais, contando com 27 
total apoio e dedicação dos integrantes do NDE – Núcleo Docente Estruturante, principalmente dos 28 
componentes da subcomissão criada para acompanhar, interna e permanentemente, o trabalho 29 
desenvolvido, constituindo-se no grande responsável pela finalização do trabalho e em condições de ser 30 
submetido à apreciação do COCEPE – Conselho Coordenador do Ensino, Pesquisa e Extensão. O relato 31 
compreendeu, ainda, a apresentação das principais peças que constituem o Projeto, tais como: a) duração do 32 
curso em quatro mil e duzentos e setenta e oito horas; b) distribuição do tempo para formação específica, 33 
complementar e livre; c) fluxograma do Curso de Agronomia; d) definição da denominação do curso como 34 
Curso de Agronomia; e) Introdução do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso; f) Introdução do ensino de 35 
Libras e g) Regimento do Colegiado de Curso. 3. Homologação das inscrições, da banca examinadora e 36 
da data de realização do concurso público para carreira docente do magistério superior, área de 37 
nutrição e alimentação de ruminantes e produção de ovinos (Processo 23110.008535/2014-91). O chefe 38 
do Departamento de Zootecnia, prof. Otoniel Geter Lauz relatou que em reunião realizada no DZ, no dia 25 39 
de junho de 2015, às 10 horas, foi apresentado pela prof.ª Arione Boligon a lista de homologação das 40 
inscrições no referido concurso, justificando a não homologação de 05 candidatos que não atendem ao edital 41 
CPSI 33 de 06 de maio de 2015, conforme lista apresentada na página 425 do presente processo. Ainda, 42 
relatou que fica estabelecida a data de 27 de julho, às 08 horas e 30 minutos a abertura do concurso, para 43 
instalação da banca examinadora e recebimento dos títulos, na sala 401 do DZ. A comissão avaliadora será 44 
presidida pelo prof. Dr. Jerri Teixeira Zanusso (UFPEL/FAEM/DZ) e tem como demais membros titulares, a 45 
profª Dra. Deise Dalazen Castagnara (UNIPAMPA – Uruguaiana, RS) e prof.ª Angélica Pereira dos Santos 46 
Pinho (UNIPAMPA – Dom Pedrito, RS) e como suplentes, prof. Darcy Bittencourt Jr. (IFSul), prof.ª Dra Niédi 47 
Hax Franz Zauk, prof.ª Dra. Liliane Cerdótes (IFSul), prof. Dr. Rafael Viegas Campos (IFSul) e prof. Dr. Júlio 48 
Cesar Costa da Costa (IFSul). Foi confirmada a participação da prof.ª Angélica Pinho, substituindo o prof. 49 
Darcy Bittencourt Jr., devido a dúvida manifestada por este último sobre sua disponibilidade de agenda. 4. 50 
Afastamento para capacitação docente em nível pós-doutoral no exterior.  a) O prof. Otoniel Geter Lauz, 51 
chefe do DZ, relatou que em reunião realizada no dia 25 de junho, às 10 horas, foi aprovado o afastamento 52 
do país, do Prof. Ph.D. Eduardo Gonçalves Xavier, para realizar formação pós-doutoral na University of 53 
Kentucky – USA, no período de 01 de setembro de 2015 a 31 de agosto de 2016. Ressaltou que a carga 54 
horária do docente, tanto na graduação, como no Programa de Pós-graduação em Zootecnia, será absorvida 55 
pelos docentes prof. Victor Buttow Roll e prof.ª Débora Nichelle Lopes. b) O professor Maurício de Oliveira, 56 
chefe do DCTA relatou que, em reunião de departamento realizada aos vinte e cinco dias do mês de maio, 57 
aprovou por unanimidade afastamento do Professor Fábio Clasen Chaves para pós-doutorado no exterior 58 
previsto para o início do ano de 2016.  5. Outros Assuntos.  Nada mais havendo a tratar, o Presidente 59 
agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião, da qual para constar, eu lavrei a presente Ata. Capão 60 
do Leão, 25 de junho de dois mil e quinze. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 61 

 




