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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO 03/2019
CONSELHO DEPARTAMENTAL DA FACULDADE DE AGRONOMIA ELISEU MACIEL

 
Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, 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.ª
Nádia Velleda Caldas, representante 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. Jorge Adolfo Silva, Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia
Agroindustrial (DCTA); Prof.ª Debora Cristina Nichelle Lopes, Chefe do Departamento de Zootecnia
(DZ); Prof. Edgar Ricardo Schoffel, Chefe do Departamento de Fitotecnia (DFt), Prof. Danilo Dufech
Castilhos, representante dos Professores Titulares; Prof. Leonardo Nora, representante dos Professores
Associados; Prof. Luis Eduardo Panozzo, representante dos Programas de Pós-Graduação; e, o servidor
Ladislau Seus Silveira, representante dos servidores técnico administrativos. A ausência do Prof.
Uemerson Silva da Cunha foi justificada tendo em vista que o mesmo se encontrava em aula. Havendo
quórum, o Presidente deu início à reunião agradecendo a presença de todos, sendo solicitando a inclusão
dos seguintes itens na pauta: Estágio probatório docente; Indicação de tutor docente; e, alocação do
técnico de laboratório. Após a inclusão das respectivas pautas, foi aprovada a seguinte ordem do dia. 1.
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS ATAS 02/2019 e 02/2019 (REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA): O Prof. Dirceu colocou em apreciação as atas 02/2019 e 02/2019 (Reunião
Extraordinária). A Ata 02/2019 foi aprovada com duas abstenções e a Ata 02/2019 (REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA), foi aprovada com cinco abstenções. 2. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
DE CONCURSO DOCENTE EFETIVO DCTA: O Prof. Dirceu informou o Conselho sobre a
homologação do resultado do concurso docente efetivo para o DCTA, tendo sido aprovados os seguintes
candidatos: Graciela Volz Lopes, primeira colocada; Rodrigo Casqueiro Cunha, segundo colocado; e,
Jessica Fernanda Hoffmann, terceira colocada. O resultado foi aprovado por unanimidade. 3. ELEIÇÃO
PARA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (PPGCT A): O Prof. Jorge informou ao Conselho o resultado da
eleição para Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, tendo
sido eleita a Prof. Elessandra Zavareze e como Coordenadora e a Prof.  Ângela Maria Fiorentini, como
Coordenadora Adjunta. O resultado foi aprovado por unanimidade. 4. HOMOLOGAÇÃO DE
INSCRIÇÕES E INDICAÇÃO DE BANCA PARA CONCURSOS DE PROFESSORES
SUBSTITUTOS: SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL/DCSA E HERBOLOGIA/DFS: A Profa.
Nádia informou sobre a homologação dos candidatos inscritos no concurso para Prof. substituto, Edital
009/2019 - Área Sociologia e Extensão Rural. Inscreveram-se no concurso oito candidatos, sendo que
todos foram homologados, sendo estes: Abel Perinazzo Cassol, Ana Cecilia Guedes, Cinara Neumann
Alves, Fabiana Helma Ludtke, Iolanda Araújo Ferreira dos Santos, Jones Eloy, Lillian Bastian e Mateus da
Silveira Pasa. A banca do concurso será constituída pelos seguintes docentes: Profª. Dra Nádia Velleda
Caldas (Presidente), Prof. Dr. Flávio Sacco dos Anjos e Profª. Dra. Simone da Silva Ribeiro Gomes
(titulares) e Prof. Dr. Volnei Krause Kohls (Suplente). A abertura do processo seletivo dar-se-á no dia
14/05/2019, às 8h30min, na sala 02 do DCSA/FAEM com a instalação da banca, entrega de documentos
comprobatórios de currículo e sorteio do ponto da prova didática. A prova de títulos ocorrerá no dia
14/05/2019 e a prova didática acontecerá no dia 15/05/2019. A homologação e procedimentos acerca do
referido concurso foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho. Ainda tratando do mesmo item
da pauta, o Prof. Dirceu relatou ao Conselho sobre a homologação dos candidatos inscritos no concurso
para Prof. substituto, Edital 009/2019 -  Área Herbologia. Inscreveram-se para a área de Herbologia nove
candidatos, sendo homologados os seguintes: Dalvane Rockenbach, Fernanda Cassiane Caratti, Joanei
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Cechin, Joao Paulo Refatti, Lais Tessari Perboni, Marcella Nunes de Freitas, Renan Ricardo Zandoná. Não
foram homologadas as inscrições dos candidatos Andrea Bicca Noguez Martins e Diogo da Silva
Moura, uma vez que as inscrições não atendem ao expresso no edital, referente ao item titulação exigida
na Pós-Graduação. A banca do concurso será constituída por: Prof. Dr. Luís Eduardo Panozzo
(Presidente), Profa. Dra. Catarine Markus (UFRGS) e Prof. Dr. Daniel Bernardi (titulares). O processo
seletivo será realizado no período de 15 à 17 de maio de 2019, nas dependências do Salão Nobre da
FAEM. A homologação e procedimentos acerca do referido concurso foram aprovadas por unanimidade
pelo Conselho. 5. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DA UGR DA FAEM: O Prof. Dirceu informou ao
Conselho sobre o repasse de recursos recebidos pela Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel até o presente
momento, as perspectivas de novos repasses e a proposta de distribuição do recurso, entre a Direção (60%)
e os Departamentos (40%). Ainda, o Prof. Dirceu relatou que para esta distribuição foram levados em
conta o real valor gasto pelos Departamentos no ano de 2018. Após considerações a proposta apresentada
foi aprovada por unanimidade. 6. MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE VAGAS DA FAEM: O Prof. Dirceu
informou ao Conselho sobre a reformulação da matriz de alocação de vagas docentes na UFPel, bem como
a necessidade de alterações na matriz de alocação de vagas da FAEM. Após apresentação dos novos
procedimentos, o Conselho discutiu amplamente o assunto. Como trata-se de um assunto que demanda
amplo estudo e discussão, foi proposta pelo Prof. Dirceu nova reunião, por convite, aos membros do
Conselho Departamental, os Coordenadores dos Colegiados de Graduação e Pós-Graduação. A realização
da presente reunião foi definida para o dia dois de maio, às 14h, no Salão Nobre da FAEM. 7. ESTÁGIO
PROBATÓRIO DOCENTE :  O Prof. Jorge informou o Conselho sobre o processo de avaliação de
estágio probatório de 18 meses, do Prof. Nathan Levien Vanier, bem como sobre a aprovação do referido
docente na avaliação. O resultado foi aprovado por unanimidade. 8. INDICAÇÃO DE TUTOR : A Prof.ª
Suelen informou sobre o processo de tutoria da Prof.ª Francine Damian da Silva, sendo indicado o Prof.
Mauro Fernando Ferreira. A indicação foi aprovada por unanimidade. 9. ALOCAÇÃO DO TÉCNICO
DE LABORATÓRIO BRUNO OREQUES FONSECA: O Prof. Dirceu informou ao Conselho sobre a
ocupação de cargo do TAE, área laboratório de automação, Bruno Oreques Fonseca. O Prof. Dirceu
lembrou aos conselheiros que por ocasião da alocação do TAE na FAEM (ATA 10/2018), a informação
repassada pelo gabinete do reitor era que esta vaga não seria descontada das vagas da unidade. Porém, em
reunião realizada recentemente com o magnífico reitor, a nova informação é que esta vaga será debitada da
FAEM. Em função disso, o Prof. Dirceu propôs que sejam criados na FAEM laboratórios multiusuários,
juntando laboratórios de áreas afins, uma vez que em função do recolhimento dos códigos de vagas A, B e
C, a FAEM não terá TAE suficientes para atender a demanda dos 61 laboratórios instalados. A proposta da
direção é a criação de um laboratório multiusuário na área de cromatografia, sendo que até a estruturação
do laboratório o TAE ficaria com lotação na Direção da Unidade. Após apreciação, a proposta de criação
de laboratórios multiusuários de cromatografia com a alocação do TAE Bruno Oreques Fonseca foi
aprovada por unanimidade. 10. ASSUNTOS GERAIS: 10.1 A Prof.ª Nádia informou a Direção sobre a
necessidade de aquisição de material de proteção individual para uso em aulas práticas de campos. A
demanda apresentada refere-se à aquisição de cinquenta pares de perneiras de proteção. 10.2) O Prof.
Dirceu informou e convidou o Conselho para a palestra Estratégias metodológicas e aula universitária, a
ser proferida pela Prof.ª Rita de Cássia Morem Cóssio Rodriguez, a qual será realizada na data de dois de
maio do corrente ano, às dez horas no Anfiteatro da FAEM. O evento foi proposto e está sendo
organizado pelo Grupo de Interlocução Pedagógica (GIP/FAEM). 10.3) O Prof. Dirceu informou sobre a
proposta de realização do Dia de campo institucional. O evento será organizado pela comissão de extensão
da FAEM e por docentes ou TAE indicados pelos Departamentos. 10.4) O Prof. Dirceu informou ao
Conselho sobre a disponibilização pelo COCEPE de código de vaga docente da área de Desenho Técnico
que atenderá às demandas do Campus Capão do Leão (CCL). Porém, relatou que não obteve informações
do motivo pelo qual o docente será lotado no Centro de Ciências Químicas Farmacêuticas e de Alimentos
(CCQFA), embora a cerca de oito anos a direção da FAEM e o Colegiado de Agronomia tenham se
empenhado intensamente na solução do problema da disciplina de desenho técnico, tendo realizado
diversas reuniões com a gestão superior e o Centro de Engenharias, responsável pela oferta da referida
disciplina. Após intenso debate e declarações de repúdio a decisão da gestão superior da UFPel, o
Conselho solicitou que a Direção que encaminhe pedido reafirmando a necessidade de alocação do
referido docente na FAEM, considerando que: a FAEM é a unidade do CCL que possui maior demanda de
turmas de desenho técnico por semestre; a FAEM é a única unidade do CCL que possui área de
ensino/pesquisa relacionada, a citar: Topografia e Construções Rurais; e, a FAEM foi a unidade que
empenhou esforços na busca solução para o problema da disciplina de desenho técnico. 10.4) O Prof.
Dirceu informou ao Conselho sobre a aprovação pelo CONSUN de regulamentação de Núcleos
Administrativos nas Unidades Acadêmicas da UFPel, a qual será apresentada na próxima reunião do
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CD/FAEM. 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, vinte e seis de abril dois mil e
dezenove.xxxxxxxxxxxxxxxx

Documento assinado eletronicamente por DIRCEU AGOSTINETTO, Diretor, Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel, em 28/04/2019, às 21:34, 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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