
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

CONSELHO DEPARTAMENTAL DA FACULDADE DE AGRONOMIA ELISEU MACIEL - ATA
04/2019

Aos 27 dias do mês de maio do ano de 2019, às 14:00 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. Mário Duarte Canever,
Chefe 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. Jorge Adolfo Silva, Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial
(DCTA); Prof.ª Arione Augusti Boligon, Subchefe do Departamento de Zootecnia (DZ); Prof. Edgar
Ricardo Schoffel, Chefe do Departamento de Fitotecnia (DFt), Prof. Uemerson Silva da Cunha, Chefe do
Departamento de Fitossanidade, Prof. Danilo Dufech Castilhos, representante dos Professores Titulares;
Prof. Leonardo Nora, representante dos Professores Associados; Prof. Nathan Levien Vanier, representante
dos Professores Auxiliares, Prof. Paulo Roberto Grolli, representante dos Colegiados dos cursos de
graduação; os servidores Ladislau Seus Silveira, Dario Luis Fagundes Knüpp, Dejalmo Nolasco
Prestes, representantes dos servidores técnico administrativos em educação (TAE); e, o acadêmico
Matheus Klaus, representante discente. Havendo quórum, o Presidente deu início à reunião agradecendo a
presença de todos, sendo solicitando a inclusão de itens na pauta e aprovada a seguinte ordem do dia. 1.
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA 03/2019 (REUNIÃO ORDINÁRIA): O Prof. Dirceu
colocou em apreciação a Ata 03/2019 (Reunião Ordinária), a qual foi aprovada com duas abstenções. 2.
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE CONCURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE
PROFESSORES SUBSTITUTOS: O Prof. Mário relatou que dos oito candidatos inscritos para a vaga
na área de Sociologia e Extensão Rural, compareceram cinco no processo de seleção, e destes quatro
foram aprovados: Abel Perinazzo Cassol (aprovado em 1º lugar com nota 9,75), Ana Cecilia Guedes
(aprovada em 2º lugar com nota 9,42), Lillian Bastian (aprovada em 3º lugar com nota 8,29) e Fabiana
Helma Ludtke (aprovada em 4º lugar com nota 7,94), sendo aprovada por unanimidade a homologação
do resultado. Na sequência, o Prof. Uemerson relatou o parecer final do concurso para a área de
Herbologia, que teve a participação de seis candidatos, com a seguinte classificação final: Renan Ricardo
Zandoná (aprovado em primeiro lugar com nota 9,16), Joanei Cechin (aprovado em segundo lugar com
nota 8,72), João Paulo Refatti (aprovado em terceiro lugar com nota 8,70), Lais Tessari Perboni (aprovada
em quarto lugar com nota 8,19); Fernanda Cassiane Caratti (aprovada em quinto lugar com nota 8,06),
Dalvane Rockemback (aprovada em sexto lugar com nota 7,94), sendo aprovada por unanimidade
a homologação do resultado. 3. HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE REDISTRIBUIÇÃO
DOCENTE : O Prof. Edgar Schoffel apresentou o relato do processo de redistribuição docente para a vaga
de Fruticultura do departamento de fitotecnia. Informou que houveram dois candidatos inscritos e
aprovados e que a vaga será ocupada pelo primeiro colocado Vagner Brasil Costa. Após solicitação de
esclarecimentos sobre os critérios utilizados na condução do processo e a composição da banca, o
processo de redistribuição foi aprovado por unanimidade. 4. MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE VAGAS
DA FAEM: O Prof. Dirceu expôs a alteração na matriz de alocação de vagas docentes na UFPel,
ressaltando que foi realizada reunião com os chefes de departamento e coordenadores de colegiados de
graduação e pós-graduação para esclarecimentos e discussão. Após ampla discussão ficou definido que
será mantida a matriz da FAEM, uma vez que não retornarão todas os códigos de vaga; será zerado o
passivo de vagas, iniciando a contagem a partir da aprovação desta ATA; somente concorrerão os
Departamentos em que houverem aposentadorias; e, somente serão passíveis de distribuição pela matriz as
vagas oriundas de aposentadorias voluntárias ou compulsórias, sendo que as demais formas de retornos de
códigos de vaga retornarão automaticamente ao departamento. Quanto aos percentuais da matriz, no item
ensino, a distribuição ficou definida em trinta e cinco por cento para horas aulas semanais na graduação
por professor, cinco por cento para a relação professor/aluno de graduação e vinte por cento para aulas
semanais na pós-graduação por professor. No décimo item, referente a justificativa, ficou definido o



seguinte texto: Departamento que possui disciplina obrigatória na graduação cuja área não conte com
nenhum docente, com peso de dez por cento. 5. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS E INDICAÇÃO DE
COMISSÃO PARA EXECUÇÃO DE PROCESSO PARA ELEIÇÃO DE CHEFE DE NÚCLEO
ADMINISTRATIVO : Após leitura do Memorando normativo 123/2017 expedido pelo Gabinete do
Reitor e da Resolução CONSUN nº 2, de 24 de abril de 2019, que tratam da implementação dos Núcleos
Administrativos nas Unidades Acadêmicas, a pauta foi amplamente discutida sendo posta em votação a
forma de consulta para indicação da Chefia do Núcleo Administrativo. Primeira proposta: indicação do
chefe do núcleo com consulta à comunidade acadêmica (docentes, TAE e alunos) recebeu doze votos;
segunda proposta: indicação do chefe do núcleo com consulta somente entre a categoria de TAE recebeu
dois votos, sendo ainda registrada uma abstenção. Aprovada a forma de consulta, foram estipulados os
seguintes prazos de execução do processo: inscrições de candidatos, na secretaria da direção, até a data de
cinco de junho do corrente ano; escolha do chefe de núcleo com consulta à comunidade na data de doze de
junho do corrente ano; apuração do resultado e indicação do respectivo chefe até a data de quinze de junho
do corrente ano. Tendo em vista a necessidade de indicação do chefe substituto do núcleo, a consulta será
realizada sob a forma de chapa, com indicação de titular e substituto. A Comissão responsável pela
execução da referida consulta será composta pelo Prof. Uemerson Cunha, pelo TAE Cristiano Hubner e
pelo acadêmico Matheus Klaus. 6. AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO DE TAEs: O Prof.
Dirceu informou aos presentes sobre o pedido de afastamento para pós-graduação do TAE Cristiano
Hubner, do Departamento de Zootecnia, sendo solicitado período de afastamento de oito horas semanais.
O afastamento foi aprovado por unanimidade 7. ESTABELECIMENTO DE COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DA DOCENTE FRANCINE DAMIAN DA SILVA: A
Profª. Luciana Kopp apresentou a indicação da Comissão para avaliação do estágio probatório da docente
Francine, sendo esta composta pelos seguintes docentes do Departamento de Engenharia Rural: Prof.
Mauro Ferreira, Prof. Roberto Lilles e Prof. Luciana Kopp. A indicação da comissão de avaliação foi
aprovada pelo conselho. 8. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PERÍODO 18 MESES DE ESTÁGIO
PROBATÓRIO DOCENTE - DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA :  O Prof. Edgar Schoffel
procedeu o relato do resultado da avaliação de estágio probatório de docente referente aos 18 meses de
atividades do Prof. Carlos Henrique Silveira Rabelo. A comissão de avaliação de estágio probatório do
referido docente emitiu parecer favorável à aprovação do mesmo. O resultado do referido processo foi
aprovado pelo Conselho Departamental. 9. AFASTAMENTO DO PROF. ROBERTO LILLES
TAVARES MACHADO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA RURAL: a Prof. Luciana Kopp
informou sobre a autorização de afastamento do Prof. Roberto Lilles Tavares Machado, para participação
no Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho da Universidade Franciscana, sendo
que tal solicitação atende ao disposto na Resolução n° 046, de 10 de dezembro de 2015. O afastamento foi
aprovado por unanimidade. 10. INDICAÇÃO PARA TÍTULOS HONORÍFICOS DA FAEM:  O Prof.
Dirceu esclareceu pontos relativos à indicação de Servidores, Docente e TAE da FAEM, para recebimento
de Títulos Honoríficos que serão entregues pelo CONSUN. Tendo em vista e retificação da lista de
indicados e a consequente inclusão do nome do Prof. Paulo Tholozan Dias da Costa, foi aprovada pelo
Conselho a abertura de nova consulta, referente a categoria docente, sendo eleitores docentes e TAE da
FAEM, para posterior indicação dos nomes. 11. CRIAÇÃO DE DISCIPLINAS: O Prof. Mario Canever
relatou a criação da disciplina de pós-graduação “Inovação, transição e sustentabilidade” (três créditos: 2-
0-1), que será ofertada pelo Departamento de Ciências Sociais Agrárias no Programa de Pós-Graduação
em Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais, sob a responsabilidade do Marcelo Fernandes
Pacheco Dias. O Prof. Edgar Schoffel relatou a criação da disciplina de pós-graduação de “Manejo
Agroecológico de Agroflorestas” (quatro créditos: 2-0-2), que será ofertada pelo Departamento de
Fitotecnia no Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar, sob a
responsabilidade da Profª. Aline Ritter Curti, tendo como colaborador o pesquisador Ernestino de Souza
Gomes Guarino (Embrapa Clima Temperado). A criação das disciplinas foi aprovada pelo Conselho
Departamental. 12. PROJETO DE ENSINO:  A Prof. Luciana Kopp apresentou a proposta de projeto de
ensino intitulado “Livro Eletrônico de Topografia II”, sob a coordenação do Prof. Rogers Ademir Drunn
Pereira, com período de realização de setembro de dois mil e dezenove a julho de dois mil e vinte. A
proposta foi aprovada pelo Conselho Departamental. O Prof. Edgar Schoffel apresentou o relatório final de
projeto de ensino “Desenvolvimento de um catálogo digital de sementes crioulas de espécies cultivadas”,
coordenando pela Profª. Camila Pegoraro. O relatório final do projeto foi aprovado pelo Conselho
Departamental. 12. PROJETO DE PESQUISA: O Prof. Edgar Schoffel  relatou a proposta de projeto de
pesquisa, intitulado “Processo de ensilagem: avaliação de estratégias para otimizar a conservação de
forragens tradicionais e maximizar a utilização de subprodutos na agropecuária”, sob a Coordenação do
Prof. Carlos Henrique Silveira Rabelo. A proposta foi aprovada pelo Conselho Departamental.
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13. CONVÊNIO COM APROSEMP : O Prof. Edgar Schoffel relatou a proposta de formalização de
convênio com a Associação Nacional de Produtores de Sementes do Paraguai com a finalidade de
execução de curso de pós-graduação Latu Sensu, modalidade Especialização, por Tutoria a distância, com
participação de professores da área de Sementes, sob a responsabilidade do Prof. Tiago Pedó. A proposta
de formalização do convênio foi aprovada pelo Conselho Departamental. 13. OUTROS ASSUNTOS:  a)
o representante discente Matheus Klaus informou ao Conselho que o Diretório Acadêmico da FAEM
encaminhará manifestação ao gabinete do reitor, manifestando oposição à alocação da disciplina de
desenho técnico junto ao CCQFA; informou ainda sobre as tratativas de realização da Semana Acadêmica
do Curso de Agronomia, que no ano de dois mil e dezenove, será realizada em evento junto à Expofeira de
Pelotas, no período noturno; b) O Prof. Paulo Grolli informou que no período de oito a vinte e dois de
maio a servidora Aline Mathies estará em período de férias, sendo o atendimento aos alunos realizado pelo
Coordenador do colegiado, nos horários em que o mesmo não encontra-se em aula ou em outras atividades
docentes; c) O Prof. Mario Canever informou sobre as tratativas de celebração de acordo 
interinstitucional com a Universidade de Córdoba (Espanha). d) O Prof. Dirceu informou sobre a
recomposição de bancas de avaliação específica para os processos de progressão funcional de docentes
associados da FAEM; informou sobre a realização de reunião extraordinária do Conselho Departamental
da FAEM, que realizar-se-á no próximo dia quatro de junho, às quatorze horas no Salão Nobre, para
aprovação do resultado dos concursos para professor efetivo que estão ocorrendo na FAEM; convidou os
chefes de departamento, bem como o Diretório Acadêmico, Empresa Júnior - ECAPE, PET-
AGRONOMIA e demais interessados para reunião visando tratar dos preparativos do Dia de Campo
Institucional, que realizar-se-á no dia  vinte e oito de maio às nove horas na direção da 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 sete de maio de dois mil e dezenove. XXXXXXXXXXXXX 

Documento assinado eletronicamente por DIRCEU AGOSTINETTO, Diretor, Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel, em 28/05/2019, às 22:01, 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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