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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 02/2019 – Reunião extraordinária

Aos dez dias do mês de abril 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.  Profa.
Débora Cristina Nichelle Lopes, Chefe do Departamento de Zootecnia (DZ); Prof. Pablo Miguel, Chefe do
Departamento de Solos (DS); Prof.ª Suelen Cristina Movio Huinca, Chefe do Departamento de Engenharia
Rural (DER); Prof. Uemerson Silva da Cunha, Chefe do Departamento de Fitossanidade (DFs); Prof.
Moacir Cardoso Elias, Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial (DCTA); Prof.
Eduardo Gonçalves Xavier, Representante dos Professores Associados; Prof. Carlos Eduardo da Silva
Pedroso, Representante dos Professores Adjuntos; Prof. Paulo Roberto Grolli, Representante dos
Colegiados dos Cursos de Graduação; Prof. Luis Eduardo Panozzo, Representante dos Programas de Pós-
Graduação; Técnicos Administrativos em Educação (TAE), Ladislau Silveira Seus. Havendo quórum, o
Presidente deu início à reunião com a seguinte ordem do dia: 1. Projetos de ensino e extensão: O Prof.
Dirceu solicitou que os chefes de Departamento relatassem os projetos de ensino e extensão. O Prof.
Moacir relatou as propostas dos projetos de ensino: “Segurança e boas práticas em laboratório de análises
de alimentos e produtos agroindustriais”, sob coordenação dos Profs. Giniani Carla Dors e Moacir
Cardoso Elias e o projeto “Pós-colheita, industrialização e qualidade de grãos”, sob coordenação dos
Nathan Levien Vanier e Moacir Cardoso Elias. A Profa. Suelen relatou as propostas dos projetos de
ensino: “Oficinas de aprendizado da disciplina de Topografia II (DER), sob sua coordenação; “Projeto
Bernoulli”, sob coordenação do Prof. Vitor Emanuel Quevedo Tavares; e relatório final do projeto de
ensino “Grupo de Estudos em Recursos para Agricultura – GERHA”, sob coordenação da Profa. Luciana
Marini Kopp. O Prof. Pablo relatou proposta do projeto de ensino “Museu de solos da Universidade
Federal de Pelotas”, sob a sua coordenação e prorrogação dos projetos de extensão: “Conservação do
solo e da água em áreas de bovinocultura leiteira na região sul do rio grande do sul ”, sob coordenação da
Profa. Maria Cândida Moitinho Nunes; “Orientação a agricultores quanto a correção da acidez do solo e
adubação das culturas na Região Sul do Estado do Rio Grande do Sul ”, sob sua coordenação; e “Análise
de solo, plantas e resíduos orgânicos”, sob coordenação da Profa. Rosa Maria Vargas Castilhos. A Profa.
Débora relatou a solicitação de prorrogação do projeto de ensino "Novos enfoques na nutrição de
ruminantes - Ano 2", sob coordenação do Prof. Rogério Fôlha Bermudes; e, o novo projeto de Ensino
"Tutorias na FAEM: Enfrentando a evasão no curso de Zootecnia, sob coordenação da Profa. Nádia
Velleda Caldas. Todos os projetos e pareceres foram aprovados por unanimidade. 2. Outros Assuntos: O
Prof. Dirceu informou que tem edital aberto de bolsas institucionais e, que ainda não realizou a
distribuição dos recursos financeiros para os Departamentos, uma vez que a Universidade ainda não
realizou o repasse de verba para as Unidades. 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, dez de abril de
dois mil e dezenove.xxxxxxxxxxxxxxxx

Documento assinado eletronicamente por DIRCEU AGOSTINETTO, Diretor, Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel, em 12/04/2019, às 22:12, 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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