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Reunião Ordinária do Conselho Departamental da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel
Aos onze dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às quatorze horas, 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 da FAEM; 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. Jorge Adolfo Silva, Chefe do Departamento de Ciência e
Tecnologia Agroindustrial (DCTA); Prof. Flávio Sacco dos Anjos, Representante do Departamento de
Ciências Sociais Agrárias, Prof. Eduardo Gonçalves Xavier, Representante dos Professores Associados;
Prof. Paulo Roberto Grolli, Representante dos Colegiados dos Cursos de Graduação; Prof. Luis Eduardo
Panozzo, Representante dos Programas de Pós-Graduação e os Técnicos Administrativos em Educação
(TAE) Ladislau Silveira Seus e Dário Luis fagundes Knüpp. Havendo quórum, o Presidente deu início à
reunião com a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação da ATA CD/FAEM 04/2019: A Ata referente à
reunião 04/2019 foi submetida à apreciação, sendo aprovada com três abstenções. 2. Eleição para chefia
do Departamento de Ciências Sociais Agrárias: O Professor Dirceu relatou ao Conselho sobre o
processo de eleição de Chefia e sub chefia do DCSA. Conforme registro em Ata deste Departamento
(SEI 23110.025711/2019-63), para o período 2019-2021, em votação secreta e uninominal entre os
membros do departamento foi realizada a votação, sendo registrado o seguinte resultado: Chefia Professor Lúcio de Oliveira Fernandes com cinco (05) votos, Marcelo de Fernandes Dias com dois (02)
votos e Mario Canever com um (01) voto. Para a sub-chefia, o Professor Marcelo de Fernandes Dias com
cinco (05) votos, Mario Canever com dois (02) votos e Henrique Mendonça com um (01) voto. A eleição
foi aprovada por unanimidade 3. Proposta de Plano Anual de Atividades Docentes - PADOC: O Prof.
Dirceu relatou ao Conselho sobre os encaminhamentos e andamento do PADOC, bem como sobre a
implementação ou não do plano pela Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. Após após manifestação dos
conselheiros, foi aprovado que no presente momento a FAEM não irá aderir à implementação do referido
Plano, sendo observado como se dará o andamento nas demais Unidades da UFPel, em momento futuro, o
assunto será novamente apreciado. 4. Eleição para chefia do Núcleo Administrativo da FAEM: O Prof.
Dirceu solicitou ao Prof. Uemerson, integrante da comissão eleitoral, que relata-se o processo de eleição
da chefia do núcleo administrativo da FAEM. O Prof. Uemerson informou ao Conselho que houve apenas
uma chapa inscrita, composta pelos TAE Ladislau Seus Silveira e Mariane D'avila Rosenthal e assim, a
comissão entendeu não haver necessidade de realização do processo eleitoral, sendo a proposta da chapa
única submetida à apreciação do Conselho Departamental. Após apreciação a chapa foi aprovada por
unanimidade. 5. Representação do CD/FAEM. O Prof. Dirceu solicitou a Prof.ª Suelen, integrante da
comissão eleitoral, que procede-se o relato inicial sobre a eleição de novos representantes do Conselho
Departamental da FAEM, para o período 2019-2021. A Prof.ª Suelen procedeu o relato dos
encaminhamentos tomados pela comissão bem como do resultado do Processo. Como as inscrições
registradas foram correspondentes apenas ao número de vagas em cada categoria, não foi realizada eleição
com votação entre os pares, sendo os nomes apresentados a este Conselho para homologação, conforme
segue: Categoria professor titular: Prof. Rogério Oliveira de Sousa (DS), como Titular e Prof. Vladimir
Padilha da Silva (DCTA), como Suplente; Categoria professor associado: Prof. Luis Ávila (DFS), como
titular e Prof. Leonardo Nora (DCTA), como Suplente; Categoria professor adjunto: Prof. Edinalvo
Rabaioli Camargo (DFS), como titular e Prof.ª Elessandra Zavareze (DCTA), como suplente; Categoria
professor auxiliar: Prof.ª Francine Damian da Silva (DER) como Titular e Prof. Felipe Selau (DS)
como Suplente; Categoria Coordenadores de Pós-Graduação: Prof. Cássio Brauner (PPG Zootecnia),

como titular e Prof. Moisés Zotti (PPG Fitossanidade), como Suplente; Categoria Coordenadores de
Graduação: Prof. Paulo Roberto Grolli (DFt), como titular e Prof. Stefani Macari (DZ), como Suplente;
Categoria Técnico-Administrativo em Educação: Primeira representação - Cristiano Hubner, como titular
e Charles Froes, como suplente; Segunda representação - Solange Tonietto ,como titular e Eduardo Ely,
como suplente e para Terceira representação - Ladislau Seus Silveira como Titular e Mariane D'avila
Rosenthal como Suplente, sendo que na representação está inclusa o chefe e chefe substituto do núcleo
administrativo da FAEM. O resultado do processo eleitoral foi submetido à apreciação e aprovado por
unanimidade pelo Conselho Departamental. 6. Estágio Probatório Docente: O Professor Dirceu deu
início ao relato da avaliação de estágio probatório Docente do Professor Nathan Levien Vanier. Na
sequência, Professor Jorge Adolfo Silva, Chefe do DCTA, relatou ao Conselho a conclusão do relatório
final, referente ao período de trinta meses de avaliação do estágio probatório, informando que a comissão
de avaliação, composta pelos professores Cesar Valmor Rombaldi, Wladimir Padilha da Silva e Leonardo
Nora emitiu parecer pela aprovação do relatório final, considerando cumpridas todas as exigências legais.
O resultado da avaliação foi submetido à apreciação e aprovado por unanimidade pelo Conselho
Departamental. 7. Afastamento DCSA: O Professor Dirceu apresentou ao Conselho o pedido de
afastamento para Capacitação dos Docentes Flávio Sacco dos Anjos e Nádia Velleda Caldas, do DCSA.
Na sequência, o Prof. Flávio detalhou brevemente ao Conselho o histórico do projeto ao qual à
capacitação pretendida está vinculada, bem como os encaminhamentos tomados pelo DCSA para
substituição dos docentes durante o período de afastamento. Relatou que trata-se de um projeto
institucional da UFPel, que visa o intercâmbio internacional de membros da UFPel com
professores/pesquisadores estrangeiros e também que a CAPES aprovou a capacitação de ambos, inclusive
com a concessão de bolsa, e que esta também foi aprovada nas instâncias da coordenação do projeto na
UFPel. A previsão de saída se dará de 01 de setembro de 2019 a 31 de agosto de 2020, tendo como destino
o Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA/CSIC) de Córdoba - Espanha. Ainda sobre a referida
Pauta, o Professor Flávio detalhou a divisão realizada entre os demais professores do DCSA para cobrir as
horas aula na graduação, atualmente assumidas pelos Docentes que solicitam o afastamento, sendo a
divisão realizada da seguinte forma (até a contratação de Prof. substituto): Extensão Rural M1
(Agronomia) – terças à tarde (Professor Paulo Rigatto); Extensão Rural M2 (Agronomia) – sexta à tarde
(Professor Lúcio Fernandes e Professor Marcelo Dias); Extensão Rural (Zootecnia) – terça à tarde
(Professor Gabrielito Menezes) e Extensão Rural (Medicina Veterinária) – sextas à tarde (Professor Mario
Canever). Após apresentação da solicitação de afastamento, bem como esclarecimentos pertinentes à
demanda, a proposta foi submetida à apreciação, sendo aprovada pelo mesmo. 8. Plano Plurianual de
Capacitação - PPC FAEM. O Prof. Dirceu informou ao Conselho sobre a solicitação de afastamento para
cursar Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais da TAE Aline Acosta
Mathies. O pedido de afastamento com carga horária de vinte horas foi previamente aprovado pelo
Coordenador do Colegiado de Graduação em Agronomia, Professor Paulo Roberto Grolli, onde a mesma
desempenha suas atividades, foi submetido à apreciação, sendo aprovado pelo Conselho Departamental.
Na mesma Pauta, foi também apresentada pelo Prof. Dirceu a solicitação de concessão de liberação de
horário para Servidor Estudante, da TAE Rosiane Schwantz do Couto. A solicitação refere-se à liberação
para cursar disciplinas no curso de Graduação em Agronomia, com possível carga horária de 12 a 14
créditos. Submetida à apreciação, a proposta foi aprovada pelo Conselho. Tendo em vista a necessidade de
inclusão das referidas demanda no Plano Plurianual de Capacitação, ficará a cargo da Direção da FAEM a
revisão e atualização do mesmo. 9. Processos em poder de relatores. Não houve nenhum processo a ser
relatado. 10. Projetos em poder de relatores. O Prof. Jorge Adolfo apresentou ao Conselho a solicitação
do Professor Leonardo Nora, para prorrogação do projeto de pesquisa intitulado ''Uma estratégia
transgênica para estudar calisteginas, potente inibidores de glucosidases produzidos pelas plantas''. O
pedido de prorrogação foi aprovado pelo DCTA e então submetido à apreciação do Conselho, que aprovou
a solicitação por unanimidade. 11. Outros assuntos: O Prof. Paulo Grolli informou sobre a realização do
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, que ocorrerá em novembro do corrente ano.
Informou ainda, que na data de dezoito de julho, às dez horas, será realizada reunião com procuradora
educacional institucional da UFPel, Paula Rippel, para maiores esclarecimentos e providências quanto à
aplicação do referido exame. O Professor Uemerson informou da necessidade de controle das solicitações
de férias dos Docentes, tendo em vista que foram identificados conflitos pontuais em solicitações de férias
com o período letivo ainda em andamento. O Prof. Dirceu informou que quando a solicitação ocorre em
período letivo, a chefia do Departamento tem sido consultada para indicar quem substituirá o docente no
referido período. Ressaltou que podem haver equívocos quando a solicitação inclui período futuro, para o
qual ainda não há calendário acadêmico aprovado pela UFPel. Prof. Dirceu informou que será retomada a
pintura externa da FAEM e serão realizadas reformas nos banheiros térreos do corredor administrativo.

Ainda, Prof. Dirceu informou que não há recurso para capital disponível para a UFPel, sendo o recurso
disponível somente para a rubrica consumo. 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 julho
de dois mil e dezenove.XXXXXXXXXXX
Documento assinado eletronicamente por DIRCEU AGOSTINETTO, Diretor, Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel, em 15/07/2019, às 09:09, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
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 0617122 e
o código CRC 91E98D64.

Referência: Processo nº 23110.028754/2019-09

SEI nº 0617122

