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Aos três dias do mês de setembro, do ano de dois mil e quinze, às nove horas, no Gabinete da
Direção da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel – FAEM/UFPel, reuniu-se o Conselho
Departamental da FAEM, sob a presidência do Prof. Manoel Luiz Brenner de Moraes, Diretor da
FAEM, com a presença dos Conselheiros Prof. Jerri Teixeira Zanusso, vice-diretor da FAEM, Prof.
Edemar Antônio Rossetto, Coordenador do Colegiado de Curso de Agronomia e Representante
dos Coordenadores de Colegiados de Cursos de Graduação, Prof. Henrique Mendonça, sub-chefe
do Departamento de Ciências Sociais Agrárias, Prof. Mauro Fernando Ferreira, chefe do
Departamento de Engenharia Rural, Prof. Ledemar Carlos Vahl – Chefe do Departamento de
Solos, Prof. Edgar Ricardo Schöffel – Chefe do Departamento de Fitotecnia, Prof. Dirceu
Agostinetto – chefe do Departamento de Fitossanidade, Prof. Otoniel Geter Lauz Ferreira – chefe
do Departamento de Zootecnia, Prof. Fábio Chaves – sub-chefe do Departamento de Ciência e
Tecnologia Agroindustrial, Prof.a Ana Cláudia Rodrigues de Lima, representante dos professores
adjuntos e os discentes convidados da Empresa Júnior - ECAPE, Matheus Gonçalves e Carlos
Roasch. Havendo quórum, o Presidente deu início à reunião com a seguinte pauta: 1.
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA 10/2015. Em função da greve dos técnicosadministrativos, a Ata 10/2015 não foi elaborada a tempo de passar na presente reunião. 2
Processos em poder de relatores. HOMOLOGAÇÃO do resultado de concurso público para
carreira do magistério superior. 1.1. Processo 23110.008535//2014-91 Área de Nutrição e
alimentação de ruminantes e produção de ovinos e caprinos / Departamento de Zootecnia.
O chefe do Departamento de Zootecnia relatou que as Atas do concurso foram apresentadas pelo
Prof. Jerri Teixeira Zanusso, presidente da banca examinadora, na reunião 004/2015/DZ, do dia
20 de agosto de 2015, relatando que dos dezoito candidatos inscritos, compareceram apenas oito.
Destes, seis foram aprovados, com a seguinte ordem de classificação e notas correspondentes:
Stefani Macari, com média 8,92; Alisson Callegaro, com média 8,81; Jorgea Pradiée, com média
8,19; Michelle Gonçalves, com média 8,15; Flânia Argenta, com média 7,84 e Vinícius Tabeleão,
com média 7,70. O prof. Jerri Zanusso manifestou ainda a dificuldade de tornar exeqüível a
avaliação de um grande número de candidatos, relatando que em alguns dias a banca
examinadora trabalhou de 10 a 12 horas diárias, considerando que caso todos os candidatos
inscritos tivessem comparecido teria tornado impossível a execução de todas etapas em uma
única semana. Relatou ainda que as Resoluções 003 e 004/2014 do COCEPE nãp prevêem prova
eliminatória, o que poderia solucionar este tipo problema. Os professores Edgar Schöffel e Edemar
Rossetto também fizeram relatos sobre a dificuldade de operacionalização de concursos em seus
respectivos departamentos, em função das normas apresentadas nas resoluções supracitadas,
corroborando com o relato do Prof. Jerri Zanusso. Após as manifestações, o parecer sobre o
processo foi aprovado. 3. Projetos em poder de relatores. a) O prof. Dirceu Agostinetto – chefe
do Departamento de Fitossanidade relatou que conforme reunião do DFS ocorrida aos vinte e oito
dias do mês de agosto de dois mil e quinze, consta na ATA 04/2015 a aprovação dos seguintes
projetos: Período de interdependência de capim arroz, em função do manejo de irrigação e
influência da temperatura de aplicação na eficiência de herbicidas, sob coordenação do Prof.
Dirceu Agostinetto; Seletividade de herbicidas na pastagem de cornichão e sua influência no
controle de plantas daninhas e na qualidade fisiológica de sementes, sob coordenação do Prof.
Dirceu Agostinetto; Efeito de iscas-tóxicas sobre parasitóides de mosca das frutas, em condições
de laboratório e campo, sob coordenação do Prof. Anderson Grutzmacher; Doenças dos vegetais
no Sul do Brasil, sob coordenação do prof. Ronei de Almeida Douglas; Compreendendo
patossistemas e manejando doenças do trigo e do arroz na atualidade e num cenário de futuras
mudanças climáticas, sob coordenação do prof. Leandro Dallagnol; Viroses de abelhas melíferas
em espécies nativas: virulência e o uso de RNAi no combate de viroses, sob coordenação do Prof.
Moisés João Zotti; Biotecnologia celular aplicada a prospecção de biomoléculas tendo como alvo
receptores nucleares de insetos, sob coordenação do Prof. Moisés João Zotti; RNA de
interferência em Oryzophagus oryzae: mecanismo sistêmico e estratégias de controle, sob
coordenação do Prof. Moisés João Zotti. O prof. Edemar Rossetto questionou sobre as fontes de
financiamento dos projetos, se estavam descritas nos referidos projetos, já que alguns deverão ter
um investimento elevado. O prof. Dirceu Agostinetto relatou as fontes financiadores que
constavam em alguns dos projetos e relembrou que cada coordenador assume a responsabilidade
para tornar exeqüível seus projetos de pesquisa.
Aprovados. b) Inclusão da disciplina
“Levantamento do Solo” no elenco de disciplinas ofertadas pelo Programa de Pós-Graduação em
Manejo e Conservação do Solo e da Água (PPGMACSA) tendo sido aprovado por unanimidade
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conforme atas em anexo. 4. Intercâmbio interinstitucional. O chefe do DFS, prof. Dirceu
Agostinetto relatou que em reunião ocorrida no dia vinte e oito do mês de agosto de dois mil e
quinze, conforme Ata 004/2015, foi apresentado pelo Prof. Moisés Zotti sobre o “Protocolo de
intenções entre a UFPEL e Universidade de Gent, na Bélgica, constando plano de trabalho e
projeto de pesquisa a ser realizado em cooperação. Aprovado. 5. Capacitação Docente no
exterior. O prof. Dirceu Agostinetto, chefe do Departamento de Fitossanidade relatou a
solicitação encaminhada pela prof.a. Andréia Bittencourt Moura Baccarin, para realizar pósdoutoramento na Universidade de Verona, Itália. O chefe do DFS relatou que tal solicitação já
havia sido aprovada no Departamento, conforme Ata 02/2015, de vinte e quatro de abril de dois
mil e quinze. Aprovado. 6. Estágio probatório docente. O prof. Otoniel Geter Lauz Ferreira, chefe
do Departamento de Zootecnia relatou o processo 23110.004910/2015-12 relativo a avaliação final
do estágio probatório do professor Cássio Cassal Brauner, informando os procedimentos adotados
pela comissão avaliadora, composta pelos professores Nelson José Dionello (presidente), João
Carlos Maier e Juvêncio Pouey. Informou que a média final obtida foi de 9,88. Aprovado. 7.
DESTINAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DA EMPRESA JÚNIOR da
Faculdade de Agronomia - ECAPE. Com a presença de representantes da Empresa Júnior, os
quais questionaram a possibilidade de instalação de divisórias no segundo piso da FAEM, em
local próximo ao salão nobre, no chamado “Museu das rochas”. Após manifestações de alguns
docentes, concluiu-se por unanimidade do CD que este não seria um local adequado mesmo que
em caráter provisório não apresentaria condições mínimas para seu uso. O prof. Fábio Chaves
questionou se seria possível o uso compartilhado da recepção, no saguão da FAEM. Após análise,
o Conselho Departamental aprovou por unanimidade a instalação da ECAPE neste espaço e a
transferência da recepção para um outro ponto do saguão do prédio. Aprovado. Assuntos gerais.
O prof. Jerri Zanusso, solicitou aos presentes que verificassem a correspondência destinada aos
seus respectivos departamentos, face à precariedade no atendimento ao público, com a greve dos
técnicos-administrativos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e deu
por encerrada a reunião, assinando a presente Ata. Capão do Leão, 04 de setembro de dois mil e
quinze.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

