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Aos vinte nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 14h, 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; Prof. Rafael Aldrighi Tavares, Chefe do Departamento de Zootecnia (DZ); Prof.
Nathan Levien Vanier, 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 Rogério Mauch, Chefe do Departamento de
Fitotecnia (DFT); Prof. Marcelo Fernandes Pacheco Dias, Subchefe do Departamento de Ciências Sociais
Agrárias (DCSA); Prof. Rogério Sousa, Chefe do Departamento de Solos (DS); Prof. Leonardo Nora,
representante dos Professores Associados, 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;  Prof. Giovani Fiorentini, representando os
Coordenadores dos Cursos de Graduação; os Técnico-administrativos em Educação (TAE) Cristiano
Haetinger Hubner, Solange Tonietto e Ladislau Silveira; e, o representante do Diretório Acadêmico do Curso
de Agronomia, Matheus Klaus. Havendo quórum, o Presidente deu início à reunião agradecendo a presença
remota e desejando boas-vindas aos novos Conselheiros, representantes dos Departamentos de Solos,
Zootecnia e Ciência e Tecnologia Agroindustrial. Após, passaram à seguinte Pauta: 1 - ATA 04/2020. Após
ser submetida à apreciação pelo Presidente do Conselho, foi aprovada com nove abstenções. 2 - Apreciação
de Ad referendum de Promoção Funcional Docente. O Professor Dirceu relatou as aprovações Ad
referendum dos RAAD dos Docentes Maurício de Oliveira (DCTA), Elessandra Zavareze (DCTA) e Lilian
Vanussa Madruga de Tunes (DFT), ressaltando que as aprovações foram necessárias para solicitação de
Promoção Funcional dos docentes. Após apreciação, foram aprovadas por unanimidade. Ainda em relação à
aprovação Ad referendum, o Professor Dirceu relatou aos Conselheiros os processos de troca de Chefia dos
Departamentos de Ciência e Tecnologia Agroindustrial, tendo sido eleito o Professor Nathan Levien Vanier,
como Chefe e o Professor Moacir Cardoso Elias, como Subchefe; para o Departamento de Solos foram
eleitos o Professor Rogério Oliveira de Sousa, Chefe e o Professor Filipe Selau Carlos, como Subchefe; e,
para o Departamento de Zootecnia, foram eleitos o Professor Rafael Aldrighi Tavares, como Chefe e a
Professora Arione Boligon, como Subchefe. Todas as eleições foram aprovadas em seus respectivos
Departamentos. Após apreciação os ad referendum foram aprovados por unanimidade pelo Conselho
Departamental. 3 - Relatório Anual de Atividade Docente (RAAD). O Professor Dirceu realizou um
breve relato sobre os procedimentos para preenchimento do RAAD 2020, tendo em vista as
adequações realizadas devido à adoção do Calendário Alternativo na modalidade de ensino remoto.
Na sequência, cada Chefia apresentou o resumo do RAAD de seu Departamento e fez suas
considerações sobre o referido Relatório. Após apreciação os RAADs foram aprovados por unanimidade.
Em decorrência das divergências de preenchimento do RAAD, em função da oferta de disciplinas no
calendário alternativo remoto e pelo fato do sistema estar considerando as disciplinas ofertadas no corrente
semestre como sendo do segundo semestre de 2020 foi proposto que, em caso de necessidade de aplicação
da matriz de distribuição de vagas Docente da FAEM, no corrente ano, se considerará os RAADs de
2018 e 2019. A proposta foi apreciada e aprovada por unanimidade pelo Conselho. 4 - Projetos
unificados, com ênfase em extensão. O Professor Dirceu solicitou que os chefes de departamento
relatassem os projetos. O Professor Rafael fez o relato do projeto unificado aprovado pelo Departamento de
Zootecnia intitulado "Recriação do Laboratório de Lã da Universidade Federal de Pelotas - Prestação de
Serviços e Pesquisa em prol da comunidade", sob a Coordenação do Professor Stefani Macari, em parceria
com outros órgãos da área, externos à Universidade. Posteriormente, o Professor Rogério relatou ao
Conselho a aprovação de projeto unificado do Departamento de Solos, sob a Coordenação do Professor
Pablo Miguel, intitulado, "CTG Os Carreteiros da Universidade Federal de Pelotas – Cultuar antigos valores
para desenvolver futuros saberes". Os projetos foram submetidos à apreciação sendo aprovados por



unanimidade pelo Conselho. 5 - Projetos unificados, com ênfase em ensino. Foram submetidos à
apreciação o relatório final do projeto intitulados "Ações de interação social e cognitiva da área de Máquinas
e Mecanização Agrícola no âmbito do COVID-19", do Departamento de Engenharia Rural; a criação de
projeto intitulado "Desenvolvimento de atividades de divulgação, integração e avanço na pós-graduação do
PPG MACSA", do Departamento de Solos; e de cancelamento do projeto "Material didático disciplina de
irrigação e drenagem", do Departamento de Engenharia Rural, em função da impossibilidade de condução
devido a Pandemia, Todos foram aprovados pelo Conselho Departamental. 6 - Redistribuição docente.
Sobre este item da pauta, o Professor Dirceu apresentou ao Conselho a solicitação de redistribuição da
Professora Francine Damian da Silva, Departamento de Engenharia Rural, informando que a solicitação de
redistribuição foi encaminhada à Universidade Federal de Santa Maria em momento anterior ao seu ingresso
no cargo Docente nesta Universidade, quando a mesma se encontrava em atividade na Universidade Federal
do Mato Grosso. A solicitação de redistribuição foi aceita pela Universidade Federal de Santa Maria em
outubro do ano de dois mil e vinte, sendo oferecido um código de vaga, em troca da referida distribuição.
Com a palavra, o Professor Fioravante informou que em sendo possível o aproveitamento da candidata
classificada em segundo colocado no concurso público, pelo qual se deu o provimento da vaga atualmente
ocupada pela Professora Francine, o Departamento de Engenharia Rural se declara favorável ao processo de
redistribuição, considerando que desta forma, não haveria prejuízo às atividades desenvolvidas atualmente
pela Docente. Caso não seja possível aproveitar o candidato classificado, o Departamento manifesta à
oposição à solicitação. Ainda sobre o processo, o Professor Fioravante informou que o Departamento já
realizou contato com a candidata classificada, tendo a mesma manifestado o interesse em assumir
imediatamente o cargo Docente. O professor Dirceu informou que o concurso teve sua validade prorrogada
para novembro do corrente ano. Na sequência, o Professor Carlos complementou que em caso de
redistribuição, o processo de nomeação do segundo colocado ou candidato subsequente ocorre de modo
automático, não havendo a possibilidade de abertura de novo concurso docente para a respectiva vaga. Ao
final, o Professor Dirceu submeteu o processo à apreciação, sendo aprovado por unanimidade pelo Conselho
Departamental. 7 - Licença por interesse particular. O Professor Dirceu relatou ao Conselho a solicitação
de licença por interesse particular da técnica-administrativa Larissa Herter Centeno, lotada junto ao Núcleo
Administrativo, com atuação no laboratório de Análises Químicas do Solo e Tecido Vegetal, do
Departamento de Solos. Informou ainda que processo após aprovado pelo Departamento de Solos e após
anuência do Núcleo Administrativo e da Direção da Unidade, foi encaminhado à PROGEP para os devidos
encaminhamentos. Entretanto, retornou despacho do Gabinete do Reitora, solicitando ciência de que, caso a
solicitação seja aprovada pela Unidade, não há possibilidade de reposição de técnico para desempenhar a
mesma função durante o período de licença. O Professor Rogério ressaltou a importância da função técnica
da referida servidora junto ao Departamento, informando que para suprir a demanda de trabalho do
laboratório citado, será deslocado a servidora do laboratório de Física do Solo Rosimeri Damasceno Trecha.
Após todos os esclarecimentos, a solicitação foi apreciada e aprovada por unanimidade pelo Conselho. 8 -
Associação APASSUL. Sobre este item de pauta, o Professor Dirceu relatou ao Conselho sobre a solicitação
de participação do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes no quadro de
membros da Associação dos Produtores e Comerciantes de Sementes e Mudas do Rio Grande do Sul. O
Professor Dirceu ressaltou que a participação não prevê custos, uma vez que a Unidade não possui recursos
para pagamento de valores referentes à associação em entidades de Classe. O convite de participação foi
submetido à apreciação e aprovado por unanimidade pelo Conselho. 9 - Assuntos de interesse imediato. A
palavra foi aberta aos conselheiros, tendo o acadêmico Matheus Klaus informado que em virtude de sua
colação de grau a ser realizada no mês de abril, sua participação no conselho departamental está encerrada,
sendo que será indicado novo acadêmico para a representação. Na sequência, o Professor Leonardo
parabenizou os novos conselheiros declarando boas-vindas aos mesmos, e ainda os docentes promovidos na
carreira e parabenizou a Professora Francine Damian pela atuação junto à Unidade e o acadêmico Matheus
Klaus pela atuação no âmbito acadêmico e junto ao conselho de departamento. Na sequência o Professor
Rogério informou que devido a sua indicação para chefia do departamento de solos, sua representação na
categoria de professores titulares será substituída pelo Professor Wladimir Padilha da Silva, atual suplente.
Por fim, o Professor Dirceu dedicou agradecimento especial aos Docentes envolvidos na organização e
execução das atividades alusivas ao Dia de Campo da FAEM, realizado no último dia vinte e cinco do
corrente mês, sendo que o mesmo teve êxito o que promove a FAEM e retribui a sociedade. Informou ainda
que após encerramento do processo e apresentação da prestação de contas, já terão início as tratativas para o
dia de campo do próximo ano. 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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