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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DA FAEM
ATA 03/2020

Aos dois dias do mês de outubro 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); Profa. Suelen Cristina Movio Huinca, 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. Leonardo Nora,
representando o Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial (DCTA), Prof. Lúcio André de
Oliveira Fernandes, Chefe do Departamento de Ciências Sociais Agrárias (DCSA); Prof. Pablo Miguel,
Chefe do Departamento de Solos (DS); Prof. Rogério Oliveira Sousa, Representante dos Professores
Titulares; Prof. Edinalvo Camargo, 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 e
informando-os sobre a justificativa de ausência da Conselheira Solange Tonietto, a qual se encontra em
atividade na junta eleitoral. Na sequência, após solicitações o Diretor realizou a inclusão na Pauta da
reunião, as seguintes solicitações: apreciação do plano de trabalho da Profa. Lizete Stumpf (SEI
23110.017910/2020-31); reformulação de ementa de disciplinas do Programa de Pós-Graduação em
Manejo e Conservação do Solo e da Água (PPG MACSA):  Seminários I (SEI 23110.022118/2020-07),
Dinâmica da Água no Sistema Solos (DASS) (SEI 23110.022723/2020-70) e Morfologia, Gênese e
Classificação do Solo, (SEI 23110.022117/2020-54);inclusão de apreciação da indicação da banca para
avaliação da promoção funcional dos Professores Jorge Adolfo Silva (SEI 23110.023519/2020-76) e
Leonardo Nora (SEI 23110.061936/2018-01); inclusão da criação de novas  disciplinas do Programa de
Pós-Graduação em Agronomia (PPGA), sendo estas Bioinformática I - Algoritmos, Programação e
Banco de Dados e Ferramentas e Linguagens de programação para análise de dados I (SEI
23110.024967/2020-97). Após a inclusão dos assuntos ser aprovada pelos demais Conselheiros passou-se
a seguinte Ordem do dia: 1. ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 02/2020. A Ata foi submetida à apreciação
dos Conselheiros e aprovada com duas abstenções. 2. APRECIAÇÃO DE ad referendum DA
DIREÇÃO. O Prof. Dirceu apresentou aos Conselheiros o resultado da consulta realizada aos alunos do
Curso de Zootecnia, para escolha da nova Coordenação, tendo em vista o término do mandato (SEI
23110.021399/2020-72). Sobre o assunto, a Profa. Débora informou que apenas uma Chapa apresentou
candidatura, sendo eleitos como Coordenador o Prof. Giovani Fiorentini e como Coordenador Adjunto
Prof. Stafani Macari. O resultado do processo de consulta à comunidade acadêmica foi submetido à
apreciação e aprovado pelo Conselho Departamental. Ainda foi submetida à apreciação o resultado final
do processo de Progressão Funcional do Prof. Luis Carlos Timm (SEI 23110.016983/2020-14). O parecer
final da banca de avaliação foi favorável à promoção do referido docente à Classe E. Após apreciação, o
parecer final foi aprovado pelo Conselho Departamental. 3. ESTÁGIOS PROBATÓRIOS. O Prof.
Dirceu informou sobre o processo de avaliação de dezoito meses do estágio probatório da Profa. Francine
Damian da Silva (SEI 23110.024094/2020-12). Com a palavra, a Profa. Suelen relatou que após avaliações
e considerando o cumprimento das atividades propostas no plano de trabalho, a média final do período de
avaliação de dezoito meses foi 9,41, sendo desta forma aprovado o relatório do referido período. O
resultado foi submetido à apreciação e aprovado pelo Conselho Departamental. Na sequência o Prof.
Dirceu apresentou a solicitação de apreciação do resultado da avaliação de trinta meses de estágio
probatório do Prof. Gabrielito Rauter Menezes (SEI 23110.023929/2020-17). Com a palavra, o Prof. Lúcio
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relatou sobre os encaminhamentos seguidos durante os trinta meses da avaliação, sendo que ao final deste
período, o avaliado obteve as seguintes notas: auto avaliação 9,0, avaliação do Tutor 10,0; avaliação da
Chefia imediata 9,5; avaliação dos RAADs 10,0; avaliação colateral 9,6; e, avaliação discente 9,0,
alcançando a média final de 9,71. O parecer final de aprovação da comissão avaliadora foi submetido à
apreciação sendo aprovado pelo Conselho Departamental. Ainda sobre os estágios probatórios, o Prof.
Dirceu informou sobre a solicitação de aprovação do plano de trabalho da Profa. Lizete Stumpf, do
Departamento de Solos. Com a palavra, o Prof. Pablo fez o relato sobre as atividades que compõe o plano
de trabalho proposto para a referida Professora, sendo indicadas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
O plano de trabalho foi submetido à apreciação sendo aprovado pelo Conselho Departamental. 4.
PROJETOS DE ENSINO. O Prof. Dirceu apresentou a solicitação de aprovação de projetos de ensino do
DER (SEI 23110.024218/2020-60). Com a palavra, a Profa. Suelen apresentou maiores informações sobre
as duas proposições. O primeiro projeto intitula-se “Elaboração de material didático para o ensino da
Topografia no contexto remoto”, de sua coordenação e o segundo intitulado “Livro Eletrônico de
Topografia II”, sob coordenação do Prof. Rogers Ademir Pereira. Ambas as proposições foram
apreciadas e aprovadas pelo Conselho Departamental. 5. CRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE
DISCIPLINAS. O Prof. Dirceu apresentou a solicitação de criação da disciplina de Tecnologia de Pós-
Colheita, Industrialização e Qualidade de soja (SEI 23110.023406/2020-71), com carga horária de
sessenta horas, sob a responsabilidade do Prof. Mauricio de Oliveira. Após argumentações e por trata-se
de disciplina optativa oferecida para curso de Graduação a disciplina será devolvida ao Departamento para
primeiro tramitar no Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Colegiado de Curso de Agronomia, e
posteriormente, ser submetida à apreciação e aprovação do Conselho Departamental. Em seguida o Prof.
Dirceu apresentou a solicitação de aprovação de criação das disciplinas do PPGA (SEI
23110.024967/2020-97). O Prof. Carlos relatou sobre o detalhamento das disciplinas, sendo
Bioinformática I - Algoritmos, programação e banco de dados e Ferramentas e Linguagens de
Programação para Análise de Dados I, ambas sob responsabilidade do Prof. Luciano Carlos da Maia,
com a colaboração do Prof. Antônio Costa de Oliveira e com carga horária de sessenta horas. Ainda sobre
disciplinas, O Prof. Pablo apresentou a solicitação para aprovação da reformulação das disciplinas do PPG
MACSA, sendo estas, Seminários I (SEI 23110.022118/2020-07), Dinâmica da Água no Sistema Solos
(DASS) (SEI 23110.022723/2020-70) e Morfologia, Gênese e Classificação do Solo (SEI
23110.022117/2020-54). As propostas foram submetidas à apreciação e aprovadas pelo Conselho
Departamental. 6. PROFESSOR VOLUNTÁRIO. Sobre o assunto relacionado à prestação de serviços
acadêmicos voluntários na UFPel, o Prof. Dirceu concedeu a palavra ao Prof. Carlos, que relatou a
intenção do Dr. Flávio Gilberto Herter em permanecer como docente no PPGA. O Prof. Carlos informou
que após o término do período no qual o Prof. Flávio atuou como Prof. Visitante, o mesmo manifestou
interesse em continuar a colaborar no PPGA como Prof. Voluntário, sendo a solicitação aprovada por
unanimidade pelo DFt (SEI 23110.019189/2020-14). Após esclarecimentos, a solicitação foi apreciada e
aprovado pelo Conselho Departamental. 7. CONCURSO PROFESSOR SUBSTITUTO. Na sequência, o
Prof. Dirceu apresentou a solicitação do DER, para abertura de processo seletivo para professor substituto
(SEI 23110.018042/2020-15). Com a palavra, a Profa. Suelen relatou que a solicitação visa atender ao
período de licença maternidade da Profa. Francine Damian da Silva, com início provável para janeiro do
ano de dois mil e vinte e um. A formação exigida no processo é graduação em Agronomia ou Engenharia
Agrícola e doutorado na área de Ciências Agrárias I, tendo a solicitação sido aprovada pelo Departamento.
O Prof. Dirceu informou que tendo em vista que atualmente, as atividades estão suspensas devido à
Pandemia do COVID-19 não estão sendo realizados novos processos seletivos para contratação de
professores substitutos, mas a solicitação será encaminhada e aguardará autorização para abertura do
processo. Ao final da apreciação, a solicitação foi aprovada pelo Conselho Departamental. 8.
REGIMENTO DO CTS “LATU SENSU”. Sobre o assunto, O Prof. Dirceu informou os Conselheiros
sobre a demanda relacionada à proposta de novo regimento do Curso de Especialização em Ciência e
Tecnologia de Sementes. Com a palavra, o Prof. Carlos esclareceu que após criação e adequações, foi
apreciado e aprovado pelo relator do processo, e posteriormente aprovado pelo DFt. O regimento foi
apreciado e aprovado pelo Conselho Departamental. 9. ESTATUTO ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
ZOOTECNIA. Após apresentação do assunto (SEI 23110.024864/2020-27), o Prof. Dirceu concedeu a
palavra a Profa. Débora, que esclareceu que já há algum tempo os alunos integrantes da Associação
Atlética Acadêmica do Curso de Zootecnia trabalham na criação e aprovação do estatuto, tendo em vista a
necessidade do referido documento para possibilitar a participação dos alunos nas competições esportivas
tanto na própria Universidade como em competições entre as Associações Atléticas. Ainda, o Prof. Dirceu
informou que cedeu para sede da associação uma sala localizada no CLAF. Após ser apreciado, o
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regimento foi aprovado pelo Conselho Departamental. 10. RECURSOS DA UNIDADE. O Prof. Dirceu
relatou aos Conselheiros que o valor atual de recursos recebidos pela Unidade é de oitenta e três mil
seiscentos e vinte e sete reais com quarenta e três centavos (R$ 83.627,43), sendo a verba registrada para
despesas de custeio, com valor de sessenta por cento destinados aos gastos da Direção e os quarenta por
cento sendo divididos entre os Departamentos da Unidade. Ressaltou que o prazo final para utilização
pelos departamentos se encerrou em 30 de setembro do corrente ano, conforme acordado em reuniões
anteriores e o prazo para o uso da Unidade encerrar-se-á em trinta de outubro do corrente ano. Desta
forma, o valor não utilizado pelo Departamentos em conjunto com o saldo remanescente da Direção será
utilizado para aquisição de pisos e materiais necessários para revitalização dos corredores dos
Departamentos de Fitossanidade e Zootecnia. Com relação ao recurso do Departamento de Zootecnia, a
Profa. Débora Lopes relatou sobre a intenção de aumentar e qualificar e rede de internet do Departamento,
entretanto, o recurso ainda não foi destinado pois está aguardando orçamento do setor responsável, que
realizou levantamento e informará o custo total para realização do referido serviço. Caso não seja mais
viável a realização do serviço no ano vigente, o recurso do Departamento será também destinado à
aquisição de pisos. Posteriormente, o Prof. Dirceu informou sobre o recebimento de recurso no valor de
vinte mil reais (R$ 20.000,00) no dia trinta de setembro na rubrica material permanente, dos quais nove
mil e quinhentos reais (R$ 9.500,00) foram destinados para aquisição de livros, conforme levantamento
realizado pelo NDE e Colegiado de Curso da Agronomia. O valor restante será utilizado para aquisição
bens permanentes, tais como computadores, ou projetores. 11. PROJETOS DE EXTENSÃO. O Prof.
Dirceu concedeu a palavra ao Prof. Pablo Miguel, que esclareceu que a demanda corresponde à
necessidade de aprovação de projeto de extensão (SEI 23110.025295/2020-37) para cadastramento da
atividade junto à Fundação Delfim Mendes Silveira (FDMS), e posterior desenvolvimento de atividades e
análises executadas como prestação de serviços pelo DS em seus laboratórios. Estão vinculados ao projeto
todo o corpo docente e técnico do Departamento, bem como projetos de ensino e pesquisa e suas ações
correspondentes. Ao final, o Prof. Rogério ressaltou ainda que o desenvolvimento do projeto,
anteriormente executado em convênio com a Fundação de Apoio Universitário (FAU), possibilitou
também a melhoria em demandas de infraestrutura no Departamento, aquisição de equipamentos de ar
condicionado e projetores multimídia e materiais de apoio ao desenvolvimento das aulas. Ao final das
manifestações, o projeto foi apreciado e aprovado pelo Conselho Departamental. 12. PROMOÇÃO
FUNCIONAL DOCENTE. O Prof. Dirceu informou sobre o recebimento de dois processos de Promoção
Funcional por mérito à Classe E Titular, oriundos do DCSA. Com relação ao processo de promoção do
Prof. Jorge Adolfo Silva (SEI 23110.023519/2020-76), a banca indicada pelo Departamento será
constituída pelos seguintes membros: Profa. Rosane da Silva Rodrigues - UFPEL (Presidente), Profa.
Márcia Spadari Selmo - CAVG (Titular), Prof. Jader Ribeiro Pinto - CAVG (Titular), Prof. Marcelo
Zaffalon Peter - CAVG (Titular), Prof. Álvaro Renato Guerra Dias - UFPEL (Suplente) e Prof. Ricardo
Monte Martins - CAVG (Suplente). Para o processo de promoção do Prof. Leonardo Nora
(23110.061936/2018-01), a indicação da banca conta com os seguintes integrantes: Prof. Cesar Valmor
Rombaldi – UFPel (Presidente), Prof. Carlos André Veiga Burkert – FURG (Titular), Profa. Eliana Badiale
Furlong – FURG (Titular), Prof. Marcelo Zaffalon Peter - CAVG/IFSul (Titular) e Prof. Moacir Cardoso
Elias –UFPel (Suplente), Profa. Márcia Spadari Selmo (CAVG/IFSul, Suplente). Após apresentação, as
duas indicações de bancas avaliadoras foram apreciadas e aprovadas pelo Conselho Departamental. 13.
ASSUNTOS GERAIS. Relacionado ao referido item de pauta, o Prof. Dirceu informou aos Conselheiros
sobre o recebimento de processo encaminhado pelo Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da
Extensão (COCEPE), com a regulamentação do encargo docente durante o período de Pandemia, bem
como alterações e adequações das atividades docentes em virtude da prática de atividades em ambiente
remoto. O processo será encaminhado aos docentes para ciência e manifestações, até a data de quinze de
outubro do corrente ano, e posteriormente, serão realizados os devidos encaminhamentos.  O Prof. Dirceu
informou aos Conselheiros sobre a possibilidade de utilização do laboratório de informática da Unidade
para gravação e transmissão das aulas em ambiente remoto. Além dos equipamentos necessários, os
docentes podem contar com o auxílio de TAEs da Unidade, para manuseio dos equipamentos e nas
plataformas de transmissão. Além disso, o Prof. Dirceu informou sobre o empréstimo de câmera portátil
junto à Coordenação de Desenvolvimento de Concursos (COODEC) para utilização do equipamento nas
filmagens de aulas práticas pelos Departamentos da FAEM. O agendamento tanto para o auxílio dos TAEs,
bem como utilização da câmera digital portátil deverá ser realizado junto à Direção. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, assinando a presente
Ata. XXXXXXX
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Documento assinado eletronicamente por DIRCEU AGOSTINETTO, Diretor, Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel, em 07/10/2020, às 08:27, 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 1071801 e
o código CRC DAD5B236.

Referência: Processo nº 23110.024884/2020-06 SEI nº 1071801

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

