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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA DA REUNIÃO 02/2019

 

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, no
Salão Nobre da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel – FAEM/UFPel, reuniu-se o Conselho
Departamental da FAEM, sob a presidência do Prof. Dirceu Agostinetto, Diretor da FAEM, com a
presença dos Conselheiros: Prof. Mario Conill Gomes, representante do Departamento de Ciências Sociais
Agrárias (DCSA); Prof. Pablo Miguel, Chefe do Departamento de Solos (DS); Prof.ª Luciana Marini
Kopp, Subchefe do Departamento de Engenharia Rural (DER); Prof. Maurício de Oliveira, representante
do Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial (DCTA); Prof.ª Debora Cristina Nichelle Lopes,
Chefe do Departamento de Zootecnia (DZ); Prof. Uemerson Silva da Cunha, Chefe do Departamento de
Fitossanidade (DFs); Prof. Edgar Ricardo Schoffel, Chefe do Departamento de Fitotecnia (DFt) Prof.
Nathan Levien Vanier, representante dos Professores Auxiliares; Prof. Leonardo Nora, representante dos
Professores Associados; e, Thiago Raphaelli, represente discente. Havendo quórum, o Presidente deu
início à reunião agradecendo a presença de todos, tendo sido aprovada a seguinte ordem do dia. 1.
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS ATAS 01/2019 (REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA) e 01/2019:
O Prof. Dirceu colocou em apreciação as atas 01/2019 e 01/2019 (reunião extraordinária). A ata 01/2019
foi aprovada com uma abstenção. Em relação a ata 01/2019 (reunião extraordinária) o Prof. Uemerson
solicitou a inclusão do tema referente aa disciplina de Química I, ofertada para o curso de Agronomia, que
passou a ser responsabilidade do DCTA. Após a correção solicitada a ata foi aprovada com uma abstenção.
2. RAADs: o Prof. Dirceu solicitou aos chefes que relatassem os RAADs de seus departamentos. O Prof.
Edgar relatou os RAADs do DFt, com carga horária total de ensino de 8.566 e pontuação total de
6.280,86; o Prof. Mario relatou os RAADs do DCSA, com carga horária total de ensino de 5.485 e
pontuação total de 2.934,89; o Prof. Uemerson relatou os RAADs do DFs, com carga horária total de
ensino de 7.576 e pontuação total de 3.527,66; o Prof. Maurício relatou os RAADs do DCTA, com carga
horária total de ensino de 5.743 e pontuação total de 4.206,46; a Profa. Luciana relatou os RAADs do
DER, com carga horária total de ensino de 7.793 e pontuação total de 3.632,41; o Prof. Pablo relatou os
RAADs do DS, com carga horária total de ensino de 4.796 e pontuação total de 2.905,60; e, a Prof.ª
Débora relatou os RAADs do DZ, com carga horária total de ensino de 8.244 e pontuação total de
4.759,49. Todos os relatórios foram aprovados. 3. RESULTADO DA ALOCAÇÃO DE VAGA: o Prof.
Maurício relatou o resultado do trabalho da comissão para a alocação de vaga na FAEM, a qual avaliou os
Departamentos de Solos, Fitossanidade e Fitotecnia, sendo obtido o seguinte resultado: 1º lugar,
Departamento de Fitotecnia, com nota 81,88; 2º lugar, Departamento de Solos, com 80,70; e, 3º lugar,
Departamento de Fitossanidade, com 65,90. O resultado foi aprovado por unanimidade. 4. PLANO
PLURIANUAL DE CAPACITAÇÃO: o Prof. Dirceu solicitou aos chefes de departamento que
relatassem quais servidores irão solicitar afastamento nos anos de 2019 e 2020 para elaboração do Plano
Plurianual de Capacitação da FAEM. O Prof. Edgar relatou que para o ano de 2020, no DFt, irão se afastar
os seguintes servidores: Profa. Roberta Marins Nogueira Peil, Prof. Carlos Rogério Mauch, Prof. Antônio
Costa de Oliveira, Prof. Tiago Pedó e Profa. Lilian Vanussa Madruga de Tunes. O Prof. Mario relatou que
para o ano de 2019, no DCSA, irão se afastar os seguintes servidores: Prof. Flávio Sacco dos Anjos e
Profa. Nádia Velleda Caldas e, para o ano de 2020 o Prof. Lúcio André de Oliveira Fernandes, Prof. Mario
Duarte Canever e Prof. Gabrielito Rauter Menezes. O Prof. Pablo relatou que para o ano de 2019, irão se
afastar os seguintes servidores: Profa. Rosa Maria Vargas Castilho e Técnica-Administrativas em
Educação (TAEs) Larissa Herter Centeno e Josiele Dutra Garcia. O Prof. Maurício relatou que para o ano
de 2019, no DCTA, irá se afastar a Profa. Ângela Maria Fiorentini. A Profa. Luciana relatou que no DER,
para o ano de 2019 irão se afastar os seguintes servidores: TAEs Nixon da Rosa Westendorf e Régis
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Alberto O. de Andrades, e no ano de 2020, Prof. Vitor Emanuel Quevedo Tavares e a Profa. Luciana
Marini Kopp. O Prof. Uemerson relatou que no DFs, em 2020, irão se afastar os seguintes servidores: a
Profa. Andrea Bittencourt Moura Baccarin, Prof. Luis Antônio Ávila e TAE Rosária H. Machado
Azambuja. A Profa. Débora relatou que no DZ, para o ano de 2019, os TAEs Cristiano Haetinger Hubner e
Norma Alessandra Dias Brauner solicitaram afastamento parcial das suas atividades, nos períodos de 11 de
março de 2019 a 31 de dezembro de 2019 (Processo SEI 23110.007547/2019-11) e 21 de março a 31 de
dezembro de 2019 (Processo SEI 23110.009923/209-01), respectivamente; no ano de 2020, irão solicitar
afastamento no DZ, os servidores: Prof. Cássio Cassal Brauner, Prof. Victor Fernando Büttow Roll e Prof.
Otoniel Geter Lauz Ferreira. 5. DISCIPLINAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE
FITOTECNIA: O Prof. Edgar relatou que foram feitas atualizações nas ementas das seguintes disciplinas
do Programa de Pós-Graduação em Agronomia (PPGA): Estágio de docência orientada em
fitomelhoramento (código 218137); Biotecnologia aplicada ao melhoramento (código 218105); Projeto de
pesquisa para dissertação ou tese em fitomelhoramento (código 218135); Atualidades em genética (código
218146); Genética aplicada ao melhoramento de plantas (código 210050); Melhoramento genético de
plantas (código 218050); Pesquisa orientada em fitomelhoramento (código 218158); Técnicas aplicadas ao
melhoramento de plantas (código 218052); Tópicos especiais em genética e melhoramento (código
218166); Evolução de plantas cultivadas (código 218106); e Recursos genéticos vegetais (código 218051).
As atualizações das ementas das disciplinas foram aprovadas por unanimidade. O Prof. Edgar relatou
ainda propostas para a criação das seguintes disciplinas: Pecanicultura (quatro créditos: 2-0-2); Projeto de
pesquisa para dissertação ou tese em fruticultura (dois créditos: 1-0-1); Seminários (dois créditos: 2-0-0);
Práticas em seminários (dois créditos: 0-0-2). Após a apresentação das disciplinas, os presentes
questionaram sobre a sobreposição de assuntos na caracterização das últimas três disciplinas. A disciplina
de Pecanicultura foi aprovada, enquanto que as demais serão retornadas ao DFt e PPGA, para adequação
das mesmas. 6. PROJETOS DE ENSINO: o Prof. Dirceu solicitou aos chefes de Departamento que
apresentassem os relatórios dos projetos de ensino. A Profa. Luciana apresentou os relatórios finais dos
projetos sob coordenação da Profa. Suelen Cristina Movio Huinca: “Monitoria para as disciplinas de
topografia do DER/FAEM; “Atividade de monitoria para as disciplinas de topografia do DER”; e,
“Oficinas para o ensino-aprendizagem dos alunos que cursam as disciplinas de topografia do DER”. O
Prof. Uemerson apresentou nova proposta de projeto de ensino intitulado “Ensino de entomologia agrícola
na Agronomia: conhecimentos básicos e aplicados”, sob sua coordenação. A Profa. Débora apresentou os
relatórios finais dos projetos: “Teoria e Prática em Nutrição Animal”, sob sua coordenação; “VII Semana
Acadêmica da Zootecnia UFPEL”, sob coordenação do Prof. Stefani Macari; e, “Ensino e Aprendizagem
em Genética e Melhoramento Animal”, sob reponsabilidade da Profa. Arione Augusti Boligon”. O Prof.
Pablo apresentou os relatórios dos projetos sob sua coordenação: “Empresa Júnior e o uso do
empreendedorismo como ferramenta de auxílio no processo de formação profissional e técnica dos alunos
do curso de Agronomia da Universidade Federal de Pelotas”; “A Ciência do Solo como base para o
aprofundamento dos conceitos de agricultura de baixo impacto ambiental”; “Inclusão de discente monitor
na melhoria do processo de ensino-aprendizagem em ciência do solo”; e, “Acervo de monolitos de solos
como ferramenta didática para ensino em ciência do solo”. Todos os relatórios foram aprovados por
unanimidade. 7. SOLICITAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO PARA DCTA: o Prof. Maurício
relatou solicitação do DCTA para contratação de professor substituto em função do afastamento para pós-
doutorado de professor do Departamento. A área de conhecimento será em Ciência e Tecnologia de
Alimentos, sendo exigida graduação em Agronomia com Doutorado em Ciência e Tecnologia de
Alimentos. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 8. ELEIÇÕES PARA CHEFE E SUBCHEFE
DO DCTA E DZ: a Profa. Débora relatou que foram realizadas eleições para chefe e subchefe do DZ
sendo aprovada a seguinte lista tríplice para chefe: a Profª. Débora Cristina Nichelle Lopes, com onze
votos, a Profª. Arione Augusti Boligon com cinco votos e Prof. Rafael Aldrighi Tavares com três votos; e
para subchefe foi aprovada a lista tríplice: Profª. Arione Augusti Boligon com dez votos, Prof. Rafael
Aldrighi Tavares com cinco votos e Profª. Débora Cristina Nichelle Lopes com quatro votos. O Prof.
Maurício relatou que para o DCTA foi aprovada a seguinte lista tríplice para chefe do Departamento: Prof.
Jorge Adolfo Silva, com seis votos, a Profª. Ângela Maria Fiorentini com dois votos e Prof. Nathan Levien
Vanier com um voto; e para subchefe do Departamento foi aprovada a lista tríplice: Profª. Giniani Carla
Dors com seis votos, a Profa. Elessandra da Rosa Zavareze, com dois votos e Prof. Leonardo Nora com
um voto. As listas foram aprovadas por unanimidade. 8. OUTROS ASSUNTOS. 8.1) A Profa. Luciana
apresentou propostas de projetos de pesquisa, sob coordenação do Prof. Ângelo Vieira dos Reis, sendo
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estes: “Desenvolvimento e avaliação no laboratório de um dispositivo para colheita de alho em regiões
com altas declividades”; “Análise de parâmetros agronômicos e eficiência da distribuição espacial por
semeadoras desenvolvidas para a agricultura familiar”; e, “Vibração ocupacional em operadores de
tratores agrícolas de 4 rodas de até 58,8 kw”. 8.2) O discente Thiago relatou que este ano não haverá a
Semana Acadêmica da Agronomia, em decorrência no primeiro semestre do SULPET e no segundo da
SIEPE. 8.3) O Prof. Dirceu relatou que nos dias 01 a 04 de maio realizar-se-á nas dependências do campus
Capão do Leão o SULPET, evento que segundo a organização contará com a presença de 700
participantes. No período informado, conforme memorando do gabinete do reitor, não haverá aulas da
graduação. Informou ainda que em reunião com a comissão organizadora, a FAEM cederá salas do
pavimento térreo para a realização de grupos temáticos e as salas de aula do CLAF para alojamento. O
Diretor relatou ainda que as obras da sala A (anfiteatro) estão sendo finalizadas e, a pintura externa da
FAEM foi iniciada. O Prof. Dirceu comentou que o Plano de Desenvolvimento da Unidade foi finalizado e
será apresentado, posteriormente, a comunidade acadêmica da unidade. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual lavrou a presente Ata que,
após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente. Capão do Leão, vinte e seis de março de dois mil e
dezenove. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Documento assinado eletronicamente por DIRCEU AGOSTINETTO, Diretor, Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel, em 30/03/2019, às 17:19, 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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