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Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e treze, às 14h00min, na Faculdade de 1 

Agronomia Eliseu Maciel (FAEM), na Sala da Direção, reuniu-se o Conselho 2 

Departamental (CD) da FAEM, sob a coordenação do Eduardo Gonçalves Xavier, com a 3 

presença dos seguintes conselheiros: Prof. Eduardo Gonçalves Xavier – Presidente do CD, 4 

Prof. Edemar Antonio Rossetto – Coordenador do Colegiado de Curso da Agronomia, 5 

Prof. Otoniel Geter Lauz Ferreira – Chefe do Depto. de Zootecnia, Prof. Alci Enimar 6 

Loeck – Chefe do Depto. de Fitossanidade, Prof. Fioravante Jaekel dos Santos – Chefe do 7 

Depto. de Engenharia Rural, Prof. Henrique Andrade Furtado de Mendonça – Chefe do 8 

Depto. de Ciências Sociais Agrárias, Prof. Marcelo Barbosa Malgarim – Chefe do Depto. 9 

de Fitotecnia, Prof.ª Ângela Maria Fiorentini – Chefe do Depto. de Ciência e Tecnologia 10 

Agroindustrial, Prof. Rogério Oliveira de Sousa – Sub-Chefe do Depto. de Solos,  Prof. 11 

Luis Antonio de Ávila – Rep. dos Prof. Adjuntos, Prof. Antonio Costa de Oliveira – Rep. 12 

dos Programas de Pós-Graduação, Prof. Volnei Krause Kohls – Rep. dos Prof. Associados, 13 

Prof. José Carlos Fachinello – Rep. dos Prof. Titulares, servidores Eduardo José Costa 14 

Pereira Duval e Gilson Vega – Rep. dos Técnicos-Administrativos, Acadêmicos Denis 15 

Corte Vieira, Rafael Nunes e Germano Ehlert Pollnow – Rep. dos discentes. Havendo 16 

quórum, o Prof. Eduardo Xavier colocou em apreciação a pauta da reunião. 1. 17 

APROVAÇÃO DA ATA 10/2013. O CD acatou a proposição de que seja dada uma nova 18 

redação para ATA 10/2013, com maiores detalhamentos dos assuntos abordados na 19 

reunião anterior; a ser apreciada posteriormente. O Prof. José Fachinello solicitou ao Prof. 20 

Eduardo Xavier, que esclarecesse aos presentes a situação atual do cargo de diretor, visto 21 

que, muitos membros do CD se fazem surpresos com o fato do atual diretor ter sido 22 

nomeado mesmo tendo encaminhado, juntamente com o diretor Prof. Ledemar Carlos 23 

Vahl, sua carta demissionária à administração central da UFPel e ter se manifestado por 24 

duas vezes no CD que iria deixar o cargo juntamente com o prof. Ledemar Vahl. O Prof. 25 

Eduardo Xavier esclareceu que em reunião realizada junto ao Magnífico Reitor da UFPel 26 

na última segunda-feira, para tratar de assuntos referentes à demandas de laboratórios do 27 

Departamento de Zootecnia, o mesmo o questionou a respeito da possibilidade de 28 

permanecer no cargo para conduzir o processo eleitoral e fazer a transição para nova 29 

direção da FAEM. O Prof. Eduardo Xavier relatou ter aceitado esta solicitação. Sendo 30 

assim, o reitor o nomeou diretor pro tempore da FAEM. 2. APRECIAÇÃO DA 31 

PROPOSTA DA COMISSÃO DE CONSULTA PARA DIREÇÃO DA FAEM. O 32 

servidor Eduardo Duval colocou em apreciação os itens do regulamento da consulta 33 

informal para escolha de diretor e vice-diretor da FAEM. Após ampla discussão por 34 

diversos membros do CD, foi decidido em votação pelo CD a mudança da data de término 35 

da consulta (com 8 votos a favor de manter a data anteriormente aprovada e 10 votos a 36 

favor de postergar a data). Ficou decidido também pelo CD que a nova data de inscrições 37 

para os candidatos à direção da FAEM será do dia 26 até o dia 30 de agosto de 2013, que 38 

haverá dois debates, um no dia 10/10/2013 às 12:30h e outro no dia 15/10/2013 às 12:30h, 39 

e que a nova data da consulta será o dia 17/10/2013. 3. EDITAL PROPLAN. O Prof. 40 

Edemar Rossetto apresentou o projeto do curso de agronomia para o edital PROEQUIP 41 

PROPLAN/PRG Nº 001/2013, grifando que o curso está priorizando a compra de material 42 

bibliográfico. O projeto foi aprovado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e pelo 43 

Colegiado de Curso de Agronomia. O Prof. Otoniel Ferreira comunicou que o 44 

Departamento de Zootecnia abriu mão do recurso do qual faria jus no projeto do Curso de 45 

Agronomia, por haver um projeto semelhante que contempla o Curso de Zootecnia. 46 

 



Informou também que o projeto do Curso de Zootecnia foi aprovado no NDE e no 47 

Colegiado de Curso de Zootecnia. Ambos os projetos foram aprovados pelo CD por 48 

unanimidade. 4. OUTROS ASSUNTOS. A) O Prof. Eduardo Xavier agradeceu aos 49 

secretários de departamentos, aos chefes de deptos, ao secretário da FAEM (Dário Luis 50 

Fagundes Knüppe), a secretária do Depto. de Solos (Norma Alessandra Islabão Dias 51 

Brasil) e a servidora Marislene Augusta Peglow de Oliveira, pelo empenho em apresentar 52 

os dados exigidos pela pró-reitoria de planejamento através do memorando nº 003/2013. 53 

Solicitou aos chefes de departamento que enviem para a direção a relação de bens que 54 

foram adquiridos através do REUNI (no período de 2008 até 2012). B) O Prof. Antônio 55 

Oliveira informou que ele e o Prof. Luis Ávila receberam indicação para representar a 56 

FAEM no comitê de agronomia e no comitê de inovação tecnológica da FAPERGS, 57 

respectivamente. C) O Aluno Germano Pollnow agradeceu a presença e a participação de 58 

todos na Semana Acadêmica da FAEM e manifestou o descontentamento dos alunos 59 

quanto ao fato de professores estarem marcando saída de campo fora do horário de aula 60 

com cobrança de freqüência e questões em prova do assunto tratado. D) O Prof. José 61 

Fachinello convidou a todos para participarem do dia de campo sobre a cultura da pêra, a 62 

realizar-se no dia 13/08/2013 no Centro Agropecuário da Palma, com saída de ônibus as 63 

13:00h em frente à FAEM. E) O Prof. José Fachinello se prontificou a representar a FAEM 64 

nas discussões realizadas pela comissão que trata da matriz de distribuição de vagas 65 

docentes da UFPel. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Eduardo Xavier agradeceu a 66 

presença de todos, dando por encerrada a presente sessão, da qual para constar, eu, Dário 67 

Knüppe, lavrei a presente ata. Pelotas, 09 de agosto de 2013.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 68 




