
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Ata 11/2018
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, no Salão
Nobre da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da UFPel, reuniu-se o Conselho Departamental da
FAEM, sob a presidência do Prof. Dirceu Agostinetto, Diretor da FAEM, com a presença dos
Conselheiros, Prof. Edgar Ricardo Schöffel, Chefe do Departamento de Fitotecnia (DFT); Prof.ª Pablo
Miguel, Chefe do Departamento de Solos (DS); Prof.ª Luciana Marini Kopp, Sub-Chefe do Departamento
de Engenharia Rural (DER); Prof. Moacir Cardoso Elias, representante do Departamento de Ciência e
Tecnologia Agroindustrial (DCTA); Prof. Uemerson Silva da Cunha, Chefe do Departamento de
Fitossanidade (DFS); Prof.ª Débora Cristina Nichelle Lopes, Chefe do Departamento de Zootecnia (DZ);
Prof. Leonardo Nora, representante dos Professores Associados; Prof. Nathan Levien Vanier, representante
dos Professores Auxiliares; Técnico Administrativo em Educação (TAE) Ladislau Seus Silveira,
representante dos TAEs da FAEM; discente Silvio Thiago de Oliveira Raphaelli, representante discente;
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 DA ATA 10/2018: Após observações gerais a ata 10/2018 foi aprovada com duas
abstenções. 2. APRECIAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 03/2018: A ata de
reunião extraordinária 03/2018 foi aprovada com duas abstenções. 3. PARECER FINAL DE
CONCURSOS PARA PROFESSOR SUBSTITUTO (PROCESSOS 23110.043099/2018-20 E
23110.041338/2018-15): O Prof. Dirceu apresentou a todos o processo de concurso para Professor
Substituto no Departamento de Solos, na área de Biologia do Solo e Morfologia e Gênese do Solo, e
solicitou ao Prof. Pablo que relatasse o parecer final do concurso. Houveram oito candidatos inscritos,
sendo que cinco comparecerem, sendo a classificação final a seguinte: 1º Lugar: Luis Carlos Iuñes de
Oliveira Filho, com média final oito vírgula sete (8,70); 2º Lugar: Ryan Noremberg Schubert, com média
final oito vírgula cinquenta e seis (8,56); 3º Lugar: Juliana Brito da Silva Teixeira, com média final sete
vírgula setenta e nove (7,79); 4º Lugar: Cristiane Mariliz Stocker, com média final sete vírgula setenta e
seis (7,76); e, 5º Lugar: Tiago Schuch Lemos Venzke com média final sete vírgula quarenta e cinco (7,45).
O resultado do concurso no Departamento de Solos foi aprovado por unanimidade. O Prof. Dirceu
solicitou ao Prof. Edgar Ricardo que relatasse o parecer final do concurso para Professor Substituto no
Departamento de Fitotecnia, na área de Horticultura Geral ou Parques, Jardins e Paisagismo. Houveram
doze candidatos inscritos, sendo que sete destes compareceram, senda a classificação final foi a seguinte:
1º Daniele Brandstetter Rodrigues, nota 9,07; 2º Maristela Watthier, nota 9,04; 3º Aquelis Armiliato Emer,
nota 9,00; 4º Janine Farias Menegaes, nota 8,96; 5º Andrea Bicca Noguez Martins, nota 8,72; 6º Luiz
Eduardo dos Santos Lazzarini, nota 8,13; e, 7º Laura Reisdorfer Sommer, nota 8,09. O resultado do
concurso do Departamento de Fitotecnia foi aprovado por unanimidade. 4. PARECER FINAL DE
CONCURSO PARA PROFESSOR EFETIVO (PROCESSO 23110.013174/2018-28): O Prof. Dirceu
apresentou o processo de concurso para seleção de Professor Efetivo no Departamento de Engenharia
Rural, área de Construções Rurais e Ambiência, e solicitou a Prof.ª Luciana que relatasse o parecer final
do concurso. A Prof.ª Luciana relatou que houveram doze inscritos, sendo que seis destes compareceram,
tendo dois deste desistidos durante o certame e dois foram aprovados. A classificação final do concurso foi
a seguinte: 1º Lugar: Francine Damian da Silva, nota 8,93 e 2º Lugar Katiúscia Fonseca dos Santos
Strassburger, nota 7,30. Ainda, relatou que devido aos procedimentos exigidos para a realização das
provas de títulos, a banca, nesta avaliação, teve trabalho muito penoso e burocrático. O resultado do
concurso no Departamento de Engenharia Rural foi aprovado por unanimidade. 5. AVALIAÇÃO DE 18
MESES DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DO PROF. DANIEL BERNARDI: O Prof. Dirceu apresentou
o processo de avaliação em estágio probatório do Prof. Daniel Bernardi, do Departamento de
Fitossanidade, e solicitou ao Prof. Uemerson que apresentasse o relatório de dezoito meses. O Prof. Daniel
teve média final de 9,73, sendo assim favorável o parecer da Comissão de Avaliação de Estágio
Probatório. O parecer foi aprovado por unanimidade pelo conselho. 6. OUTROS ASSUNTOS: 6.1: O



Prof. Moacir parabenizou o grupo de trabalho que organizou as festividades dos “135 ANOS DA FAEM”
pelo seu trabalho e pelas festividades no aniversário da FAEM. O Prof. Leonardo Nora, em nome dos
Professores Associados, também parabenizou a comissão pelo excelente trabalho. 6.2: O Prof. Edgar
Ricardo expôs os problemas que vem ocorrendo em relação a execução das ordens de serviços (OS) de
manutenção, relatando caso onde a equipe responsável pelo serviço apresentou-se primeiramente ao meio-
dia e meia, e após, em outro dia, fora do horário de expediente (às dezoito horas e trinta minutos), tendo a
OS sido fechada. O Prof. Dirceu afirmou que conversará com o responsável pela manutenção no campus
sobre o assunto. 6.3. O Prof. Leonardo Nora comentou sobre a necessidade dos servidores solicitarem
acesso para entrada fora dos horários de expediente no campus e sugeriu que nesta situação fosse
permitido o acesso para servidores da UFPel com a apresentação do crachá, sem a necessidade de
solicitação prévia. O Prof. Dirceu informou que irá verificar a possibilidade junto ao núcleo de segurança
6.4. O Prof. Dirceu informou que chegaram duas impressoras novas, uma alocada na direção e outra na
secretaria unificada e que todos os servidores das secretarias estão habilitados a realizar impressões de
provas e outros documentos para os departamentos, quando necessário. Ainda, informou que a unidade
arcará com o valor do comodato e cada cópia será abatido da cota dos departamentos o valor de R$ 0,085.
6.5. O Prof. Dirceu agradeceu a colaboração dos departamentos pela participação ao longo do ano nas
mostras dos departamentos, que fizeram parte das comemorações dos 135 anos da FAEM. O Prof. Dirceu
também agradeceu a todas as entidades que prestaram homenagens a FAEM durante o ano, sendo elas a
Associação de Engenheiros Agrônomos de Pelotas, a Academia Pelotense de Letras, a FAPERGS, o Jornal
do Comércio e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Bruno Costa Feijó, lavrei a
presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente. Capão do Leão, treze de dezembro
de dois mil e dezoito.

Documento assinado eletronicamente por DIRCEU AGOSTINETTO, Diretor, Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel, em 13/12/2018, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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