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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 01/2019 – Reunião extraordinária

 

Aos doze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, no Salão Nobre da
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM), reuniu-se o Conselho Departamental da FAEM, sob a
presidência do Prof. Dirceu Agostinetto, Diretor da FAEM, com a presença dos Conselheiros Prof.
Antônio Costa de Oliveira, Vice-diretor; Profa. Débora Cristina Nichelle Lopes, Chefe do Departamento
de Zootecnia (Dz); Prof. Edgar Ricardo Schoffel, Chefe do Departamento de Fitotecnia (DFt); Prof. Mario
Duarte Canever, Chefe do Departamento de Ciências Sociais Agrárias (DCSA); Prof. Pablo Miguel, Chefe
do Departamento de Solos (DS); Prof.ª Suelen Huinca, Chefe do Departamento de Engenharia Rural
(DER); Prof. Uemerson Silva da Cunha, Chefe do Departamento de Fitossanidade (DFs); Prof. Moacir
Cardoso Elias, Representante do Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial (DCTA);
Prof. Leonardo Nora, Representante dos Professores Associados; Prof. Nathan Levien Vaner,
Representante dos Professores Auxiliares; Técnicos Administrativos em Educação (TAE), Darci C. Silva e
Ladislau Silveira Seus; Representante Discente, Matheus Klaus. Havendo quórum, o Presidente deu início
à reunião com a seguinte ordem do dia: 1. Concurso Público para professor substituto (23110.
007669/2019-07. O Prof. Dirceu relatou que considerando a falta de secretário na direção da FAEM e os
encargos didáticos como professor, o atendimento das demandas da direção tem sido prejudicadas e, ainda,
que sua atuação como professor, em função do cargo, está em desacordo com as atribuições da função. Em
função disso, solicitou ao DCTA que cedesse o código de vaga para contratação de professor substituto,
decorrente da licença por interesse do Prof. Fábio Chaves. O Prof. Moacir informou que levou a
solicitação ao Departamento e, considerando que a Unidade está acima dos Departamentos e que são as
duas situações temporárias, o Departamento, por unanimidade dos presentes, decidiu aprovar a cedência
do código da vaga decorrente da licença do Prof. Fábio, enquanto perdurar a licença, para que o
Departamento de Fitossanidade possa contratar um professor temporário na área de
Herbologia/Ecofisiologia de Plantas Daninhas. O Prof. Uemerson informou que levou a informação ao
Departamento e este aprovou o recebimento da vaga e aprovou a solicitação de concurso para professor
substituto. A titulação exigida será Engenheiro Agrônomo, como Doutorado em Fitossanidade ou
Agronomia ou Fitotecnia. Após outros esclarecimentos a solicitação foi aprovada por unanimidade. O
Prof. Dirceu agradeceu ao DCTA pela disponibilização da vaga, ressaltando o comprometimento dos
membros do Departamento com a gestão da unidade. 2. Outros Assuntos. O Prof. Moacir relatou que por
algum ato falho, o DCTA não incluiu o nome de seus docentes no Plano Plurianual de capacitação docente
da FAEM, realizado em 2018, embora este esteja aprovado no Departamento, conforme ATA 05/2018.
Assim, solicitou que fosse incluído o nome do Prof. Maurício de Oliveira para afastamento no ano de
2019. A solicitação foi aprovada com uma abstenção. O Prof. Dirceu informou que as datas limites para
aprovação do RAAD pelos Docentes é 20/03/2019 e da Unidade é 30/03/2019. Ressaltando que ficou
acordada que a reunião para aprovação na Unidade será no dia 26/03/2019 às 08:30 horas. O Prof. Dirceu
relatou que após consulta ao COCEPE, a Unidade possui uma vaga para Professor efetivo, solicitando a
comissão de alocação de vagas, instituída na última reunião do CD/FAEM, que proceda a análise das
informações e indicação do departamento ao qual será destinada a vaga. O Prof. Dirceu agradeceu aos
TAE Cristiano Hubner e Dejalmo Prestes, aos acadêmicos do DANV e a toda a comunidade da FAEM
pelo apoio na realização do carreteiro de recepção aos calouros. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, assinando a presente Ata. Capão do Leão,
doze de março de dois mil e dezenove.xxxxxxxxxxxxxxxx

Documento assinado eletronicamente por DIRCEU AGOSTINETTO, Diretor, Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel, em 12/03/2019, às 16:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0459464 e
o código CRC DAA7EEC9.
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