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Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, às 10:00 horas, na Sala da Direção 1 
da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM), reuniu-se o Conselho Departamental (CD) da 2 
FAEM, sob a presidência do Prof. Manoel Luiz Brenner de Moraes, Diretor da FAEM, com a 3 
presença dos Conselheiros: Prof. Jerri Teixeira Zanusso – Vice-Diretor da FAEM, Prof.ª Ione Maria 4 
Pereira Haygert Velho – Coordenadora do Colegiado de Curso de Zootecnia, Prof. Edemar 5 
Antônio Rossetto – Coordenador do Colegiado de Curso de Agronomia, Prof. Alci Enimar Loeck – 6 
Chefe do Departamento de Fitossanidade, Prof. Otoniel Geter Lauz Ferreira – Chefe do 7 
Departamento de Zootecnia, Prof. Vitor Emanuel Quevedo Tavares – Subchefe do Departamento 8 
de Engenharia Rural, Prof.ª Rosa Maria Vargas Castilhos – Chefe do Departamento de Solos, 9 
Prof. Marcelo Barbosa Malgarim – Chefe do Departamento de Fitotecnia, Prof.ª Nádia Velleda 10 
Caldas – Chefe do Departamento de Ciências Sociais Agrárias, Prof. Maurício de Oliveira – Chefe 11 
do Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial, Prof. Rogério Oliveira de Sousa – 12 
Representante dos Prof. Associados, Prof. Antônio Costa de Oliveira – Representante dos 13 
Programas de Pós-graduação, Servidor Gilson Veja – Representante dos Técnicos 14 
Administrativos, Acadêmico William Ulguim Pedra – Representante dos Acadêmicos do Curso de 15 
Zootecnia. Havendo quórum, o Presidente deu início à reunião com a seguinte pauta: 1. 16 
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA 07/2014. A ata 07/2014 foi aprovada com uma 17 
abstenção. 2 RAAD. O Prof. Otoniel Ferreira relatou que os dados anteriores sumiram do RAAD, 18 
relatou também que não aparecem no relatório as totalizações dos três professores substitutos. O 19 
Prof. Alci Loeck relatou que a Prof.ª Andrea Bittencourt Moura Baccarin não conseguiu registrar no 20 
RAAD a informação do período que esteve afastada para tratamento de saúde, relatou ainda que 21 
no relatório está registrado quatorze professores, porém na realidade são apenas treze, devido a 22 
exoneração de uma professora. Todos os Chefes de Departamento relataram os resumos dos 23 
RAAD’s dos seus respectivos departamentos. Todos os RAAD’s foram aprovados por 24 
unanimidade no CD. 3. PROCESSOS EM PODER DE RELATORES. A) O Prof. Marcelo Malgarim 25 
relatou o processo 23110.002577/2014-18 que trata do programa analítico da disciplina de 26 
Introdução a Bioinformática do Departamento de Fitotecnia. O processo foi aprovado por 27 
unanimidade no CD. B) O Prof. Marcelo Malgarim relatou os formulários para solicitação de 28 
concurso público para a carreira docente de magistério superior (efetivo) para as áreas de 29 
Fitomelhoramento e de Sistema de Produção Agrícola, ambos foram aprovados por unanimidade 30 
no CD.  4. PROJETOS EM PODER DE RELATORES. A Prof.ª Nádia Caldas relatou o projeto de 31 
pesquisa intitulado “Atitude Empreendedora em diferentes ambientes universitários” do DCSA. O 32 
projeto foi aprovado por unanimidade no CD. 5. ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTES DAS 33 
CATEGORIAS DOCENTES. Foi eleita pela CD uma comissão, constituída dos professores: 34 
Manoel Moraes, Jerri Zanusso, Maurício de Oliveira e Antônio Costa de Oliveira, para organizar a 35 
eleição para representantes das categorias docentes. 6. OUTROS ASSUNTOS. A) O Prof. 36 
Marcelo Malgarim relatou ter recebido o Memorando nº 210/2014 da CPPAD/UFPel, que faz 37 
menção ao processo 23110001865/2014-55, e solicita que seja encaminhada a planilha de férias e 38 
a freqüência dos servidores lotados no DFT no período referente ao último recesso da UFPel, com 39 
a finalidade de esclarecimento dos fatos do referido processo. O Prof. Marcelo Malgarim relatou 40 
não ter conhecimento de tal processo, nem tão pouco tal processo tramitou pela Direção, por este 41 
motivou solicitou vistas ao processo, o que lhe foi negado. O prof. Marcelo Malgarim encaminhará 42 
os documentos solicitados com cópia à Direção da FAEM, para que a mesma tome conhecimento 43 
dos fatos. O Prof. Jerri Zanusso relatou ter recebido o Auditor da UFPel na Direção da FAEM, e 44 
que o mesmo havia lhe comunicado informalmente que a FAEM receberia um processo para 45 
responder sobre as férias docentes, especificamente no departamento de Fitotecnia, porém até o 46 
presente momento não passou pela Direção tal processo. B) O Prof. Manoel Moraes relatou ter 47 
sido notificado pela CPPAD – Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares 48 
para prestar depoimento, como testemunha, em processo movido por uma estudante contra o 49 
Professor Jorge Martins, lotado no CCQFA – Centro de Ciências Químicas e Farmacêuticas e 50 
responsável pelas disciplinas de Química Orgânica I e Química Orgânica II, integrantes da grade 51 
curricular do Curso de Agronomia o qual, segundo afirmativa da estudante, teria criado situações 52 
de constrangimento ao fazer brincadeiras e dirigir-se a ela utilizando palavras desabonadoras e 53 
críticas na presença de colegas que compartilhavam a sala de aula. Incomodada, procurou o 54 
Colegiado de Curso no momento em que eu e o Professor Jerri Zanusso fazíamos uma visita 55 
tendo em vista estar em andamento o processo eleitoral para a Direção da FAEM, com a 56 
finalidade de conhecer as formas apropriadas para registrar o fato e solicitar providências que 57 

 



viessem a permitir seu retorno às aulas bem como recuperação de avaliações perdidas. Por 58 
convite do Professor Edemar Rossetto, Coordenador do Colegiado de Curso passamos à sala da 59 
Direção para ouvir, com maior privacidade o relato da estudante. Nesta reunião ficou acordado 60 
que faríamos contato com o Professor Jorge Martins e na presença de seu chefe imediato, o 61 
Diretor do CCQFA, para apresentarmos o assunto e buscarmos uma forma de conciliação com a 62 
estudante que propunha uma retratação pública, em sala de aula, por parte do Professor Jorge 63 
Martins e a recuperação de conteúdos e de avaliações perdidas. Com a concordância do 64 
Professor eu e o Professor Jerry Zanusso consideramos encerrada nossa participação no 65 
episódio. Após assumirmos a Direção da FAEM fomos notificados para prestar depoimento no 66 
processo instaurado para apurar os fatos e as responsabilidades. Ressalte-se que ao assumirmos 67 
a Direção não encontramos qualquer tipo de registro referente ao episódio anteriormente descrito, 68 
quer junto à Direção ou junto ao Colegiado de Curso e, por isto, nossa surpresa com a abertura do 69 
procedimento sem o conhecimento por parte da FAEM. Comparecendo em data determinada para 70 
o depoimento fui novamente surpreendido, agora pela forma da inquisição feita pela Presidente da 71 
CPPAD a qual, durante o interrogatório tentou, por várias vezes, caracterizar alguma infração por 72 
mim cometida à legislação vigente já que, segundo seu entendimento, seria minha obrigação 73 
como gestor público apurar os fatos que geraram tal processo. Não obstante eu declarar, também 74 
por diversas vezes, que nada tinha feito pelo simples fato de não ter encontrado qualquer forma de 75 
manifestação oficialmente apresentada à Direção da FAEM ou ao seu Colegiado de Curso por 76 
parte da estudante, os ânimos se acirraram a partir do momento que ficou patente a intenção da 77 
inquisidora em me responsabilizar por não ter agido na busca da elucidação dos fatos. Invocando 78 
sua autoridade ”maior” a Presidente da CPPAD advertiu-me mandando baixar o tom de voz e 79 
limitar-me a responder às suas perguntas. Faço este registro com a finalidade de preservar 80 
direitos. C) O Prof. Manoel Moraes convidou os conselheiros e a comunidade acadêmica da FAEM 81 
para, na segunda-feira dia 07/07/2014, participarem de uma reunião com Engenheiros e Arquitetos 82 
da UFPel a fim de tratar do planejamento do espaço físico da FAEM e o projeto que visa construir 83 
um aulário no Campus Capão do Leão (sendo a idéia inicial construir o aulário no espaço onde 84 
estão localizadas as estufas do DFT). O Prof. Antônio de Oliveira sugeriu que seja feito um 85 
programa de expansão da FAEM. D) O Prof. Mauricio de Oliveira informou que o Prof. Cesar 86 
Valmor Rombaldi não participa do projeto de extensão em vitivinicultura. Nada mais havendo a 87 
tratar, o Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião, da qual para constar, eu 88 
Dário Luis Fagundes Knüppe, lavrei a presente Ata. Capão do Leão, quatro de julho de dois mil e 89 
quatorze.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 90 




