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Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e treze, às 14:00h, na Sala da Direção da 1 

Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM), reuniu-se o Conselho Departamental 2 

(CD) da FAEM, sob a Coordenação do Prof. Eduardo Gonçalves Xavier, com a presença 3 

dos seguintes conselheiros: Prof. Edemar Antonio Rossetto – Coordenador do Colegiado 4 

de Curso da Agronomia, Prof. Otoniel Geter Lauz Ferreira – Chefe do Depto. de 5 

Zootecnia, Prof. Alci Enimar Loeck – Chefe do Depto. de Fitossanidade, Prof. Fioravante 6 

Jaekel dos Santos – Chefe do Depto. de Engenharia Rural, Prof. Mario Conill Gomes – 7 

Rep. do Depto. de Ciências Sociais Agrárias, Prof. Marcelo Barbosa Malgarim – Chefe do 8 

Depto. de Fitotecnia, Prof.ª Ângela Maria Fiorentini – Chefe do Depto. de Ciência e 9 

Tecnologia Agroindustrial, Prof.ª Rosa Maria Vargas Castilhos – Chefe do Depto. de 10 

Solos,  Prof. Dirceu Agostinetto – Representante dos Prof. Adjuntos, Prof. Antonio Costa 11 

de Oliveira – Representante dos Programas de Pós-Graduação, Prof. José Carlos 12 

Fachinello – Representante dos Prof. Titulares, servidores Eduardo José Costa Pereira 13 

Duval e Dário Luis Fagundes Knüppe – Representantes dos Técnicos-Administrativos, 14 

Acadêmicos Antonio W. B. Neto e Renan Navroski – Representantes dos discentes. 15 

Havendo quórum, o Prof. Eduardo Xavier colocou em apreciação a pauta da reunião. O 16 

Prof. Fioravante Jaekel dos Santos solicitou que o item “Estágio Probatório de Docentes” 17 

passasse a ser o segundo da pauta, tendo em vista a presença do Prof. Rodrigo Rizzi, que a 18 

seu convite compareceu à reunião para ajudar a esclarecer dúvidas referentes ao item em 19 

pauta. A solicitação foi aprovada por todos. Dessa forma, a ordem da pauta passou a ser a 20 

seguinte: 1. Apreciação e Aprovação das Atas 10/2013 e 11/2013; 2. Estágio Probatório 21 

de Docentes; 3. Proposta de Criação de Curso de Especialização em Proteção de 22 

Plantas; 4. Homologação das Inscrições para o Concurso Público para Docente na 23 

Área de Nutrição Animal; 5. Outros Assuntos. 1. Apreciação e Aprovação das Atas 24 

10/2013 e 11/2013. O Prof. Fioravante Jaekel dos Santos solicitou que fosse incluído na 25 

linha 29 da Ata 10/2013 que reconsiderou o seu pedido de sair da Comissão Eleitoral “com 26 

a condição que as reuniões ocorressem e fossem presenciais”. Após correções ortográficas, 27 

a ATA 10/2013 foi aprovada com cinco abstenções. Também após correções ortográficas a 28 

ATA 11/2013 foi aprovada, com três abstenções. 2. Estágio Probatório de Docentes. O 29 

Prof. Eduardo Xavier relatou ter participado de uma reunião com o Prof. Francisco 30 

Augusto Burkert Del Pino, juntamente com alguns Chefes de Departamento ou seus 31 

representantes, visando esclarecer algumas dúvidas quanto à avaliação de Docentes em 32 

Estágio Probatório, tendo em vista que todos os processos encaminhados pela FAEM à 33 

Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), da qual o referido professor é o 34 

Presidente, retornaram. Segundo os professores que estiveram presentes na reunião, o Prof. 35 

Francisco Del Pino informou que as Comissões de Avaliação de docentes em estágio 36 

probatório, pelas normas da UFPel, devem levar em consideração o Relatório Anual de 37 

Atividade Docente (RAAD) dos professores em estágio probatório e o Instrumento de 38 

Avaliação dos Docentes pelos Discentes (sendo feita em dois semestres consecutivos). Da 39 

mesma forma, segundo o Prof. Del Pino, é necessário atribuir uma nota para cada docente 40 

(e não um conceito) e também um ponto de corte (uma média para a aprovação), sendo que 41 

cada Unidade ou Centro tem autonomia para definir esses valores. Após várias discussões, 42 

o CD definiu o que segue: a) a avaliação discente corresponderá a 30% da nota do 43 

professor, sendo os demais 70% baseados no RAAD. Será considerado aprovado o 44 

professor que atingir média 7,0; b) todos os professores serão submetidos a duas avaliações 45 

consecutivas, por parte dos discentes; c) a avaliação discente será transformada de 46 

 



qualitativa para quantitativa, com a seguinte correspondência: ótimo = 10; bom = 8; 47 

regular = 6; ruim = 4; e, péssimo = 2; d) a pontuação mínima no RAAD, de 140 pontos, 48 

será equivalente a nota 7,0, sendo o teto de 200 ou mais pontos, igual a 10,0. Valores 49 

intermediários serão interpolados; e) será exigido o mínimo de 5% da carga horária do 50 

docente em atividades de pesquisa ou extensão. O Prof. Rodrigo Rizzi enviará para a 51 

Secretaria da FAEM as planilhas utilizadas pela Comissão de Avaliação de Docentes em 52 

Estágio Probatório do Departamento de Engenharia Rural para que sejam repassadas aos 53 

demais Departamentos e, caso as Comissões considerarem pertinente, utilizarem como 54 

base. Aprovado. 3. PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 55 

EM PROTEÇÃO DE PLANTAS. O prof. Dirceu Agostinetto apresentou a proposta aos 56 

demais membros do CD, enfatizando que a grande vantagem será o incremento da 57 

produtividade do Departamento de Fitossanidade, juntamente com o ganho de 58 

conhecimento para os professores, o intercâmbio entre instituições e a grande 59 

representação para a instituição. Informou que o curso está dividido em quatro módulos 60 

(cada módulo com três disciplinas), terá um total de 374 horas-aula e será semipresencial, 61 

tendo como público alvo Engenheiros Agrônomos. A proposta foi aprovada pelo CD com 62 

três abstenções. 4. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO 63 

PÚBLICO PARA DOCENTE NA ÁREA DE NUTRIÇÃO ANIMAL. O Prof. Otoniel 64 

Ferreira relatou o processo 23110.008253/2012-21 que trata da Solicitação para 65 

Contratação de Professor Efetivo para o Curso de Zootecnia na área de Produção Animal. 66 

O concurso teve oito inscrições, sendo sete homologadas e uma não homologada por não 67 

atender aos requisitos do Edital. O parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 5. 68 

OUTROS ASSUNTOS. A) A Prof.ª Rosa Castilhos solicitou ao CD que cobrasse da 69 

Administração Central uma definição sobre a situação das 30 horas dos servidores 70 

técnicos-administrativos, pois no Departamento de Solos os servidores reuniram-se e 71 

comunicaram à Chefia que pretendem trabalhar seis horas ininterruptas, diariamente, 72 

alegando terem tomado tal decisão baseados em outros Departamentos da FAEM, em que 73 

os servidores já trabalham em regime de 30 horas informalmente. O servidor Dário 74 

Knüppe ressaltou que não apenas na FAEM, mas em diversas outras unidades e também 75 

nas pró-reitorias, os servidores cumprem regime de 30 horas semanais. O prof. Alci Loeck 76 

declarou que a FAEM não se enquadra no perfil de 30 horas, mas como a Administração 77 

Central (que instaurou uma comissão para estudar a viabilidade das 30 horas) não tem uma 78 

definição a respeito do assunto, os Chefes de Departamento também ficam sem uma 79 

resolução para o problema. O Prof. José Fachinello declarou que os professores não são 80 

contra o regime de 30 horas, porém, devido ao déficit de servidores, não há possibilidade 81 

para tal regime na FAEM, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados. B) 82 

Questionado sobre a situação da lancheria da FAEM, o prof. Eduardo Xavier relatou que o 83 

Magnífico Reitor da UFPel, Prof. Mauro Augusto Burkert Del Pino, esteve em visita ao 84 

Campus Capão do Leão no dia em que eram comemorados os 44 anos da UFPel e que o 85 

Reitor se diz ciente da demanda existente, tendo se comprometido em apresentar uma 86 

solução em breve. O Reitor disse que no início de 2014 devem ser reiniciadas as obras da 87 

biblioteca do Campus Capão do Leão, havendo a transferência do acervo de livros hoje 88 

existente na FAEM para o novo prédio, liberando o espaço para o projeto já existente de 89 

lancheria e área de vivência na FAEM. O Reitor também informou que há um projeto de 90 

melhoria da iluminação do Campus visando viabilizar a implantação de aulas noturnas. C) 91 

O Prof. Marcelo Malgarim alertou sobre a proibição de consumo de bebida alcoólica na 92 

UFPel, pois algumas turmas estariam vendendo quentão em festas juninas. Aproveitando o 93 

ensejo o Prof. Alci Loeck alertou sobre a prática de jogo de pôquer a dinheiro nas 94 

dependências da FAEM. D) O Prof. José Fachinello relatou que, juntamente com outros 95 

colegas, teve acesso a Matriz de alocação de vagas docentes proposta pela comissão 96 

instaurada pelo Conselho Universitário. O Professor constatou que da maneira como a 97 

Matriz Docente está proposta, acaba prejudicando as unidades que apresentam cursos de 98 



pós-graduação e também as que ministram aulas para outros cursos. Informou que, se não 99 

houver modificações, os cursos de pós-graduação estão fadados ao desaparecimento, pela 100 

falta de docentes. Dessa forma, apresentou uma lista com sugestões para o Prof. Eduardo 101 

Xavier, para que o mesmo pudesse levar ao conhecimento da Comissão quando da reunião 102 

prevista para a próxima segunda-feira no Campus Anglo. E) O discente Renan Navroski 103 

alertou sobre o fato do Departamento de Engenharia Rural contar com um único extintor 104 

de incêndio no corredor e que o mesmo encontra-se com o prazo de validade vencido, 105 

solicitando providências a respeito. F) O discente Renan Navroski solicitou que a unidade 106 

não cobre presença e nem aplique provas em dias que não houver energia elétrica no 107 

campus, pois durante um dia da semana passada a Administração Central não comunicou 108 

aos estudantes que o Restaurante Escola não funcionaria (devido à falta de energia 109 

elétrica), e os estudantes tiveram que fazer provas sem terem conseguido almoçar. G) O 110 

discente Renan Navroski sugeriu que as avaliações dos docentes pelos discentes fossem 111 

realizadas no começo de cada semestre, pois no final do semestre os discentes encontram-112 

se sobrecarregados de provas. O Prof. Edemar Rossetto informou que existe uma proposta 113 

do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Agronomia, que se trata de um teste piloto de 114 

uma planilha online (questionário) que será respondida pelos alunos ao realizarem suas 115 

matrículas. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Eduardo Xavier agradeceu a presença de 116 

todos, dando por encerrada a presente sessão, da qual para constar, eu, Dário Knüppe, 117 

lavrei a presente ata. Pelotas, 16 de agosto de 2013.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 118 




