
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

FACULDADE DE AGRONOMIA ELISEU MACIEL 
 

ATA 15/2013

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e treze, às 10:00h, na Sala da Direção da Faculdade de 1 
Agronomia Eliseu Maciel (FAEM), reuniu-se o Conselho Departamental (CD) da FAEM, sob a Coordenação 2 
do Prof. Manoel Luiz Brenner de Moraes, com a presença dos seguintes conselheiros: Prof. Jerri Teixeira 3 
Zanusso – Vice-Diretor da FAEM, Prof. Edemar Antonio Rossetto – Coordenador do Colegiado de Curso da 4 
Agronomia, Prof. Alci Enimar Loeck – Chefe do Depto. de Fitossanidade, Prof. Vitor Emanuel Quevedo 5 
Tavares – Repr. do Depto. de Engenharia Rural, Prof. Marcelo Barbosa Malgarim – Chefe do Depto. de 6 
Fitotecnia, Prof.ª Nádia Velleda Caldas – Chefe do Depto. de Ciências Sociais e Agrárias, Prof.ª Rosa Maria 7 
Vargas Castilhos – Chefe do Depto. de Solos, Prof. Antonio Costa de Oliveira – Repr. dos Programas de Pós-8 
Graduação, servidores Eduardo José Costa Pereira Duval e Gilson Vega – Representantes dos Técnicos-9 
Administrativos. Havendo quórum, o Prof. Manoel de Moraes deu início a reunião com a seguinte pauta: 1. 10 
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA 14/2013. Na linha 73 foi acrescentado o texto “chamadas orais 11 
mantendo o nº de alunos previsto”. Após correções de concordância a ata foi aprovada pelo CD. 2. 12 
PROCESSOS EM PODER DE RELATORES. A) O Prof. Manoel de Moraes relatou ofício 47/2013 do 13 
DCSA, que comunica o resultado da eleição para chefia de DCSA, sendo eleitas chefe Prof.ª Nádia Velleda 14 
Caldas e subchefe Prof.ª Cátia Grisa. O resultado foi aprovado pelo CD. Relatou também o Memo. 097/2013 15 
do Curso de Zootecnia, que informa o resultado da eleição para Coordenador e Coordenador Adjunto, para 16 
coordenador: Prof.ª Ione Maria Haygert Velho (com 9 votos); Prof. Mauro Fernando Ferreira (com 2 votos); 17 
Prof. Ricardo Zambarda Vaz (com 1 voto). Coordenador Adjunto: Isabella Dias Barbosa Silveira (com 9 18 
votos); Prof. Ricardo Zambarda Vaz (com 2 votos); Prof. Mauro Fernando Ferreira (com 1 voto). B) O Prof. 19 
Marcelo Malgarim apresentou o relatório final do projeto de ensino que trata o processo 23110.003887/2013-20 
79 (Proposta de Projeto de Ensino: Curso de Boas Práticas em Laboratório de Analises de Sementes). O 21 
relatório foi aprovado pelo CD. C) O Prof. Antônio de Oliveira informou a todos sobre a atual situação da 22 
estufa que se encontra próxima ao centro de vivência e está neste local devido a um acordo verbal que 23 
permitia sua instalação ali. Devido discordância de alguns membros do CD sobre a atual localização da 24 
estufa, ficou acordado no CD que irá buscar-se junto a administração central e a empresa que fez a instalação, 25 
a remoção da estufa e instalação em local apropriado. D) A Prof.ª Nádia Caldas relatou as avaliações de 26 
estágio probatório dos seguintes docentes: Lúcio André de Oliveira Fernandes (nota final 9,4), Mario Duarte 27 
Canever (nota final 9,6) e Nádia Velleda Caldas (nota final 9,4). Os docentes foram aprovados a as 28 
avaliações foram aprovadas pelo CD. 3. REGULAMENTAÇÃO DO USO DA ÁREA FÍSICA DA FAEM 29 
PARA MANISFESTAÇÕES, COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES. O Prof. Manoel de Moraes 30 
relatou ter recebido diversas manifestações de professores acerca de excessos cometidos por parte das turmas 31 
de veteranos quando da apresentação dos calouros e de formandos quando do convite aos seus 32 
homenageados, através de manifestações feitas no interior do prédio da FAEM, com o uso de som excessivo, 33 
gritarias, uso de foguetes e outros artifícios pirotécnicos, sinalizadores e assemelhados por parte das turmas 34 
de veteranos e de formandos, acarretando em transtornos para a comunidade acadêmica, grifou que a unidade 35 
não é contrária a festividades, mas que deve haver uma normatização para regrar e prevenir situações 36 
indesejáveis e de risco para a comunidade. A Prof.ª Rosa Castilhos informou ter relatos e fotos de alguns 37 
bens danificados por alunos, ressaltou ainda que palestras e aulas foram interrompidas pelo barulho, inclusive 38 
sugeriu que em tais festividades seja proibido o uso de qualquer equipamento de som que o Diretor ficou 39 
responsável por consultar a Procuradoria Jurídica acerca das possibilidades do Conselho Departamental 40 
normatizar tais manifestações e o uso das instalações da Faculdade. 4. PROGRAMA COMEMORATIVO 41 
AOS 130 ANOS DA FAEM. O servidor Eduardo Duval apresentou aos demais o convite e a agenda oficial 42 
das festividades de 130 anos da FAEM, que são do dia 06/12/13 até 12/12/13. 5. OUTROS ASSUNTOS. A) 43 
A Prof.ª Rosa Castilhos informou que o dia 05/12 é o Dia Mundial do Solos, solicitou que professores 44 
mencionassem a data durante as aulas. B) O Prof. Antônio de Oliveira relatou o pedido de remoção da 45 
servidora Madelon Schimmelpfenning Lopes, a qual justifica seu pedido por necessidade de renovação de 46 
atividades, o pedido foi aprovado pelo CD. C) O Prof. Antônio de Oliveira relatou ter estado em Washington, 47 
DC, USA, de 22 a 24/10/13, no Howard Hughes Medical Institute, participando de reunião referente ao 48 
Global Plant Council (GPC), que é uma entidade que reúne representantes de associações cientificas de 49 
cientistas de plantas. Os objetivos da entidade são acelerar a implantação de tecnologias e aplicação de 50 
conhecimentos sobre a ciência das plantas, visando erradicar a fome no mundo. Relatou ainda ter estado em 51 
Nova Deli, IND, no Encontro de Genômica Funcional do Arroz para tratar de assuntos referente a resolução 52 
da fome no mundo. D) A Prof.ª Ângela Fiorentini atentou sobre o plano de incêndio da FAEM que precisa 53 
ser retomado com urgência. E) O Prof. Marcelo Malgarim alertou sobre as péssimas condições da parte 54 
elétrica da FAEM (principalmente no fôrro), informou já ter solicitado à prefeitura do campus que fizesse 55 
uma inspeção no local. O Prof. relatou ainda documento do Prof. Leopoldo Baudet Labbé que informa que a 56 
UBS do DFT foi ocupada pelo setor de gado Jersey da EMBRAPA, e solicita providências para procurar um 57 

 



local aonde seja possível instalar os equipamentos de beneficiamento de sementes ali localizados. F) O Prof. 58 
Jerri Zanusso solicitou aos demais colegas que participem e ajudem a organizar eventos na FAEM, para que 59 
se possa aprimorar o marketing da unidade, relatou que o site da FAEM já esta sendo renovado. Nada mais 60 
havendo a tratar, o Prof. Manoel de Moraes agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a presente 61 
sessão, da qual para constar, eu, Dário Knüppe, lavrei a presente ata. Pelotas, 29 de novembro de 62 
2013.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 63 




