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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 02/2018 - Reunião Extraordinária

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Salão Nobre da
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel – FAEM/UFPel, reuniu-se o Conselho Departamental da FAEM,
em sessão extraordinária, sob a presidência do Prof. Dirceu Agostinetto, Diretor da FAEM, com a
presença dos Conselheiros, Prof. Antônio Costa de Oliveira, Vice-Diretor da FAEM; Prof. Carlos Rogério
Mauch, Subchefe do Departamento de Fitotecnia (DFT); Prof. Décio Souza Cotrim, Representante do
Departamento de Ciências Sociais Agrárias (DCSA); Prof. Pablo Miguel, Chefe do Departamento de
Solos (DS); Prof.ª Suelen Cristina Movio Huinca, Subchefe do Departamento de Engenharia Rural (DER);
Prof. Giniani Dors, Representante do Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial (DCTA); Prof.
Leandro José Dallagnol, Subchefe do Departamento de Fitossanidade (DFS); Prof.ª Débora Cristina
Nichelle Lopes, Chefe do Departamento de Zootecnia (DZ); Prof. Stefani Macari, Representante dos
Colegiados de Graduação; Prof. Leonardo Nora, Representante dos Professores Associados; Técnicos
Administrativos em Educação (TAE) Dário Luis Fagundes Knüppe e Ladislau Seus Silveira,
representantes dos TAEs da FAEM; Técnico Administrativo Bruno Costa Feijó como convidado. Havendo
quórum, o Presidente deu início à reunião agradecendo a presença de todos, tendo sido aprovada a
seguinte ordem do dia. 1. APRECIAÇÃO DE RECURSO PARA APROVEITAMENTO DE
CONCURSO DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA: O Prof. Dirceu informou que houve
solicitação de aproveitamento do concurso (edital 026 de 21 de setembro de 2017, Processo
23110.006678/2017-19) na área de produção animal, por parte de segunda colocada, para o concurso
aberto (edital 010 de 02 de abril de 2018, Processo 23110.104792/2017-03) na área de nutrição e
alimentação animal. Ainda, informou que a direção da FAEM constituiu uma comissão (portaria 109, de
24 de abril de 2018 - composta pelos professores Jerri Zanusso, Débora Nichelle Lopes, Arione Boligon e
Cássio Brauner), para avaliação da solicitação e emissão de parecer, o qual foi enviado ao COCEPE. Em
reunião do COCEPE, realizada em 24 de maio de 2018, o conselho deliberou pela devolução do processo
à unidade para que sejam anexadas as ATAs do Colegiado da Zootecnia, Departamento de Zootecnia e
Conselho Departamental da FAEM, para analisar o parece final da maioria da Unidade. O Prof. Dirceu
solicitou a Prof.ª Débora que proferisse a leitura da solicitação da candidata aprovada e do parecer da
comissão (Processo 23110.018109/2018-99). A Profª. Débora Lopes relatou a solicitação enviada ao
COCEPE pela candidata Laura Franco Prados, de aproveitamento de sua classificação em segundo lugar
no concurso. Relatou também o documento emitido pela comissão nomeada pelo Diretor da FAEM, para
avaliar e emitir parecer sobre a solicitação da candidata, no qual negam o pedido apresentado. Após
esclarecimentos, o Prof. Dirceu colocou em apreciação o parecer, o qual foi aprovado por unanimidade. 2.
OUTROS ASSUNTOS. O Prof. Décio apresentou as atividades que serão realizadas pelo DCSA, em
comemoração aos 135 anos da FAEM e aos 50 anos de DCSA, programação conforme segue: dia
08/06/2018, Projeto rural em imagens (Prof.ª Nádia Velleda Caldas); dia 13/06/2018, Projeto identidades
rurais (Prof. Décio Cotrim); dia 21/06/2018, Demonstração (via Data Show) dos projetos, disciplinas,
cursos de graduação e pós e dissertações geradas no DCSA nos últimos 5 anos (Prof. Volnei Krause Kohls
e os alunos Harrison e Cecília e da mestranda Retieli); e, dia 28/06/2018, Festa Junina (Organização do
DCSA com a participação dos alunos do nono semestre). Nada mais havendo a tratar, o Presidente
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Dário Luis Fagundes Knüppe,
lavrei a presenta Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente. Capão do Leão, seis de
junho de dois mil e dezoito.

Documento assinado eletronicamente por DIRCEU AGOSTINETTO, Diretor, Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel, em 07/06/2018, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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