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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DA FAEM - ATA 04/2020
Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às oito horas e quinze minutos reuniu-se de forma
remota, o Conselho Departamental (CD) da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM), sob a
presidência do Prof. Dirceu Agostinetto, Diretor da FAEM, com a presença dos Conselheiros: Prof. Antônio
Costa Oliveira, Vice-Diretor da FAEM; Profa. Débora Cristina Nichelle Lopes, Chefe do Departamento de
Zootecnia (DZ); Prof. Jorge Adolfo Silva, Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial
(DCTA), Prof. Fioravante Jaekel dos Santos, Chefe do Departamento de Engenharia Rural (DER); Prof.
Uemerson Cunha, Chefe do Departamento de Fitossanidade (DFs); Prof. Carlos Eduardo da Silva Pedroso,
Subchefe do Departamento de Fitotecnia (DFT); Prof. Lúcio André de Oliveira Fernandes, Chefe do
Departamento de Ciências Sociais Agrárias (DCSA); Prof. Danilo Castilhos, representando o Departamento
de Solos (DS); Prof. Leonardo Nora, representante dos Professores Associados,  Prof. Wladimir Padilha,
Representante dos Professores Titulares; Profa. Elessandra Zavareze, Representante dos Professores Adjuntos;
Prof. Cássio Cassal Brauner, Representante dos Coordenadores de Pós-Graduação; Prof. Filipe Selau Carlos,
Representante dos Professores Auxiliares; o Técnico Administrativo em Educação (TAE) Cristiano Haetinger
Hubner. Havendo quórum, o Presidente deu início à reunião agradecendo a presença remota dos Conselheiros.
Com abertura da reunião, foram solicitadas as inclusões dos seguintes assuntos: Promoção funcional Prof.
Leonardo Nora (SEI 23110.061936/2018-01), Estágios Probatórios dos Profs. Felipe Selau Carlos
(SEI 23110.042208/2018-91) e Giovani Fiorentini (23110.034795/2018-45). Incluídos os assuntos, o
Presidente passou a tratar da seguinte ordem do dia: 1 - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA CD/FAEM
03/2020.  A ata foi submetida à apreciação e aprovada com três abstenções. 2 - APRECIAÇÃO AD
REFERENDUM  (SEI 23110.027569/2020-22) . O Prof. Dirceu relatou sobre a aprovação ad referendum do
processo de indicação da nova Chefia do Departamento de Engenharia Rural, sendo indicados para a mesma o
Prof. Fioravante Jaekel dos Santos, como Chefe, e o Prof. Tonismar dos Santos Pereira, como subchefe, a
partir da data de vinte e dois de outubro do corrente ano, para gestão 2020-2022. O ad referendum foi
submetido à apreciação e aprovado com uma abstenção. 3. PROMOÇÃO FUNCIONAL PROF. JORGE
ADOLFO SILVA (SEI 23110.023519/2020-76) E PROF. LEONARDO NORA (SEI 23110.061936/2018-
01). O Prof. Dirceu fez o relato dos resultados dos processos de promoção funcional do Prof. Jorge Adolfo
Silva e Prof. Leonardo Nora, sendo ambos submetidos à apreciação, e aprovados com uma abstenção.. 4.
RELATÓRIO DE PROJETO DE EXTENSÃO (SEI 23110.033852/2020-01) . O Prof. Dirceu apresentou o
item de pauta e repassou a palavra ao Prof. Lúcio Fernandes, Chefe do DCSA. O Prof. Lúcio relatou que o
referido projeto promoveu a participação conjunta de todos os docentes de seu Departamento, e incialmente,
tinha o objetivo de monitorar os impactos da Pandemia COVID-19 na área rural da região. Sendo
identificados outros problemas locais que ocorriam no período, tais como a seca, o projeto passou a
denominar-se “Observatório da Problemática da Seca e do Covid-19 na Agricultura Familiar da Região
Sul do Rio Grande do Sul”. Entre as ações efetuadas, foi realizado um Ciclo de Palestras no período de 15
de julho a 23 de setembro de 2020, em caráter de evento de extensão. Após apresentação do relatório, este foi
submetido à apreciação e aprovado por unanimidade. 5. PROJETO DE EXTENSÃO (SEI
23110.033852/2020-93). O Prof. Dirceu apresentou a proposta de criação de projeto de extensão e repassou a
palavra ao Prof. Jorge, que procedeu o relato sobre o projeto. O projeto foi apresentado pela Profa. Graciela
Volz Lopes, com duração de 01/12/2020 à 31/12/2021, intitulado "Divulgação de conhecimento técnico-
científico em Microbiologia de Alimentos durante a pandemia de COVID-19". Após aprovação no
Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial, o projeto foi submetido então à apreciação do
Conselho Departamental, sendo aprovado por unanimidade.. 6. ESTÁGIOS PROBATÓRIOS MATEUS
DA SILVEIRA PASA (SEI 23110.020029/2020-18), PATRÍCIA MARTINS DA SILVA (SEI
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23110.027108/2020-50), FELIPE SELAU CARLOS (SEI 23110.042208/2018-91) E GIOVANI
FIORENTINI (23110.034795/2018-45). O Prof. Carlos Pedroso relatou sobre o processo de avaliação de
estágio probatório do Prof. Mateus Pasa, plano inicial de dezoito meses. O plano foi previamente aprovado
pelo Departamento de Fitotecnia e submetido à apreciação do Conselho Departamental, sendo aprovado pelo
referido Conselho. Na sequência, o Prof. Lúcio procedeu o relato do processo de avaliação final do estágio
probatório da Profa. Patrícia Martins da Silva, redistribuída da Universidade Federal Fluminense. O Prof.
Lúcio fez o resgate sobre a tramitação do processo, informando ainda que como o processo de estágio
probatório da Docente já havia sido iniciando na Instituição anterior, e desta forma, foi proposta a continuação
e adequação do mesmo às normas de avaliação de acordo com as normas da UFPel. A média final da
avaliação foi de 9,5, sendo desta forma aprovado o estágio probatório da Docente no Departamento de
Ciências Sociais e Agrárias. O processo foi apreciado e aprovado pelo Conselho Departamental. Por sua vez,
o Prof. Danilo Castilhos relatou sobre a avaliação final de estágio probatório do Prof. Felipe Selau Carlos. A
avaliação teve nota final de 9,62, sendo aprovado o estágio probatório no Departamento de Solos e apreciado
e aprovado pelo Conselho Departamental. No seguimento, a Profa. Débora relatou sobre o processo de
avaliação de 30 meses de estágio probatório do Prof. Giovani Fiorentini. A avaliação obteve média final de
9,51, sendo desta forma aprovado o estágio probatório do docente no Departamento de Zootecnia, sendo o
parecer final apreciado e aprovado pelo Conselho Departamental. 7. REGIMENTO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA (SEI 23110.026976/2020-12  ). Sobre o referido item de pauta, o
Prof. Cássio Brauner relatou que o processo de atualização do regimento do Programa de Pós-Graduação em
Zootecnia,  fez-se necessária para inclusão de decisões constantes em Atas pelo colegiado do curso. A
atualização foi proposta e aprovada pelo Colegiado do Programa, sendo então submetida à apreciação e
aprovado pelo Conselho Departamental.  8. RAAD 2020 (SEI 23110.033530/2020-44). O Prof. Dirceu
informou sobre a necessidade de preenchimento e cumprimento do prazo para finalização do RAAD 2020,
conforme informações já encaminhadas via e-mail a todos os docentes da Unidade, informou que a aprovação
nos Departamentos deve ser realizada até dezenove de março do ano de dois mil e vinte e um, sendo que o
mesmo já se encontra aberto para preenchimento. 9. ASSUNTOS GERAIS. Sobre o item o Prof. Dirceu
passou a palavra aos Conselheiros para manifestação. A Profa. Débora Lopes questionou sobre documento
encaminhado pelo Gabinete do Reitor sobre o retorno das atividades em data provável de vinte e dois de
fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, solicitando a manifestação docente a respeito do encaminhamento
de autodeclaração para retorno às atividades. Retomando a palavra, o presidente esclareceu que o documento
se refere o retorno das atividades administrativas na referida data, sendo que a proposta de novo calendário
acadêmico para o próximo ano ainda está sendo discutida. Desta forma, a auto declaração docente de retorno
às atividades será encaminhada em momento oportuno, conforme orientações dos setores competentes. Na
sequência, com a palavra, o Prof. Antônio ofereceu moção de louvor aos Profs. Álvaro Renato Dias e
Elessandra Zavareze, pela colocação entre os pesquisadores mais citados no ano de dois mil e dezenove. O
Prof. Dirceu reiterou o oferecimento da moção, parabenizando os docentes em nome da comunidade da
FAEM. Após, O Prof. Fioravante Jaekel relatou sobre o concurso para professor substituto da Profa. Francine
Damian, que entrará em licença maternidade no próximo ano. O Prof. Dirceu relatou sobre a solicitação do
COCEPE sobre o referido processo, informando que o departamento deverá se manifestar e retornar o
processo ao COCEPE. O Prof. Leonardo Nora parabenizou os professores que tiveram seus estágios
probatórios aprovados. Sobre o Calendário Acadêmico, o Prof. Dirceu informou que a Direção da FAEM e os
Coordenadores de Curso de Graduação, têm participado e discutido às propostas de Calendário Acadêmico
para o próximo ano, seja presencial, remoto ou em sistema híbrido, considerando os cenários futuros,
buscando a melhor proposta de atendimento às necessidades da Unidade. Ainda sobre a pandemia, o Prof.
Dirceu informou sobre a aquisição de EPIs para os servidores que estão desenvolvendo atividades durante este
período. Na sequência o Prof. Dirceu agradeceu em nome da comunidade da FAEM a Profa. Luciana Marini
Kopp pela atuação na Coordenação do Colegiado do Curso de Agronomia, e ainda, parabenizou a Faculdade
de Agronomia pelo aniversário de 137 anos, agradecendo aos servidores pelo trabalho desenvolvido na
Unidade. Por fim, o Prof. Dirceu informou aos presentes que no caso de substituição de chefia nos
departamentos, o substituto deve acessar o sistema SIGEPE e encaminhar o formulário com a solicitação para
recebimento de gratificação pela substituição, não sendo mais esse pedido encaminhado via SEI. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, assinando a
presente ATA. XXXXXXXXXXXX
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Documento assinado eletronicamente por DIRCEU AGOSTINETTO, Diretor, Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel, em 22/12/2020, às 16:13, 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 1162768 e o
código CRC 8BDE723C.
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