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ATA DE REUNIÃO
ATA 07/2019
Aos vinte cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no Salão Nobre da Faculdade
de Agronomia Eliseu Maciel, reuniu-se o Conselho Departamental da FAEM, sob a presidência do Prof. Dirceu
Agostinetto, Diretor da FAEM, com a presença dos Conselheiros: Profa. Débora Cristina Nichelle Lopes, Chefe do
Departamento de Zootecnia (DZ); Profa. Suelen Cristina Movio Huinca, Chefe do Departamento de Engenharia Rural
(DER); Prof. Leandro Dallagnol, Sub-Chefe do Departamento de Fitossanidade (DFs); Prof. Carlos Rogério Mauch,
Chefe do Departamento de Fitotecnia (DFT); Prof. Jorge Adolfo Silva, Chefe do Departamento de Ciência e
Tecnologia Agroindustrial (DCTA); Prof. Lúcio André de Oliveira Fernandes, Chefe do Departamento de Ciências
Sociais Agrárias; Prof. Leonardo Nora, Representante dos Professores Associados; Prof. Paulo Roberto Grolli,
Representante dos Colegiados dos Cursos de Graduação; Prof. Cássio Brauner, Representante dos Programas de PósGraduação; Prof. Elessandra Zavareze, Representante dos Professores Adjuntos; Profa. Francine Damian da Silva,
Representante dos Professores Auxiliares; os Técnicos Administrativos em Educação (TAE) Mariane Rosenthal
e Cristiano Hubner; o representante discente Matheus Klaus e como convidado o Prof. César Rombaldi. Havendo
quórum, o Presidente deu início à reunião com a seguinte ordem do dia: 1. ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
06/2019 E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 04/2019. A Ata referente à reunião ordinária 06/2019 do Conselho
Departamental foi submetida à apreciação e aprovada por unanimidade. A Ata referente à reunião extraordinária
04/2019 foi submetida à apreciação e aprovada com uma abstenção. 2. GRUPO DE INTERLOCUÇÃO
PEDAGÓGICA (GIP).O Prof. Dirceu fez a abertura da discussão sobre o Grupo de Interlocução Pedagógica (GIP) e
após passou a palavra aos Docentes, representantes da FAEM no referido grupo, Prof. César e a Profa. Débora. O Prof.
César fez um breve relato de apresentação do Grupo, bem como de sua formação e missão. Relatou que o GIP
está ligado diretamente à Pró-Reitoria de Ensino (PRE) e tem a missão de estabelecer diálogo com as unidades
acadêmicas e cursos de graduação, com ênfase no diálogo com o quadro Docente, melhoria nas práticas pedagógicas
nos cursos de graduação e pós-graduação, sempre estabelecendo a comunicação e ouvindo as unidades acadêmicas.
Ainda em sua fala, o Prof. Cesar relatou que estão sendo estabelecidas e planejadas ações nas unidades já para o
próximo ano, com calendário e datas específicas de atividades que serão iniciadas no mês de abril. Na sequência, a
Profa. Débora ressaltou a importância do GIP, tendo em vista que, na maioria dos casos, a formação específica na área
pedagógica não é exigida nos concursos docentes, sendo que tal formação é adquirida em ações oferecidas
posteriormente pela Universidade. Ainda sobre a pauta, o Prof. Carlos Mauch também enfatizou a importância do GIP
como centro de discussão sobre a questão pedagógica, não somente relacionadas aos docentes, mas também como
espaço de discussão das questões discentes, tendo em vista a diversidade de demandas oriundas dos discentes. Para
encerramento do assunto, o Prof. Dirceu agradeceu a participação dos docentes na FAEM no GIP e, ainda, o Prof.
César solicitou espaço para discussão da questão no Conselho Departamental, no retorno das atividades letivas em
março do próximo ano. 3. CONCURSO DOCENTES - VAGAS ESTRATÉGICAS. O Prof. Dirceu apresentou
novamente a pauta da realização de concurso para vaga efetiva Docente, referente ao edital de vagas estratégicas,
anteriormente suspenso. Na sequência passou a palavra ao Prof. Carlos Mauch para que procedesse o relato do
processo referente à vaga na área de Produção e Beneficiamento de Sementes ou Ciência do Solo (SEI °
23110.057885/2018-12). Prof. Carlos Mauch informou que foram recebidas quarenta e quatro inscrições, sendo
homologados os seguintes candidatos: Andreia da Silva Almeida, Antonio dos Santos Junior, Auricleia Sarmento de
Paiva, Carlos Busanello, Cibele dos Santos Ferrari, Cristiane Deuner, Cristiane Mariliz Stocker, Daniel Andrei Robe
Fonseca, Daniele Brandstetter Rodrigues, Eduardo Pradi Vendruscolo, Eduardo Venske, Fabio Rodrigo
Thewes, Francielle Roberta Dias de Lima, Gilmara Pereira da Silva, Girlaine Pereira Oliveira, Greice Daiane
Rodrigues Gomes Redivo, Janine Farias Menegaesk, Jessica Deolinda Leivas Stecca, João Paulo Ribeiro de
Oliveira, Joseano Graciliano da Silva, Lia Mara Mortele dos Santos, Lovane Klein Fagundes, Marcella Nunes de
Freitas, Marcia Aparecida Simonete, Maria Ines Diehl, Mateus da Silveira Pasa, Michele Freitas Santiago, Miqueias de
Oliveira Assis, Otavio de Oliveira Correa, Patricia Alvarez Cabanez, Paulo Alexandre Fernandes Rodrigues, Paulo
Eduardo Rocha Eberhardt , Rafael de Oliveira Vergara, Rafaela Josemara Barbosa Queiroz Lira, Raquel
Schmatz, Rayane Carneiro dos Santos, Ricardo Pires Ribeiro, Ronimeire Torres da Silva, Silvia Paula de
Oliveira, Thais Silva Sales, Vinicius Jardel Szareski. A inscrição dos candidatos Ana Cristina Ludke, André Pereira
Freire Ferraz e Roberto Recart dos Santos não foram homologadas pois não atendiam à requisitos instituídos no edital.
A banca examinadora do referido concurso será constituída pelos seguintes avaliadores: Prof. Dr. Moacir Cardoso
Elias (UFPel/Presidente), Prof. Dr. Nathan Levien Vanier (UFPel) e Prof. Dr. Rodrigo Ferreira Machado (IF
Farroupilha Alegrete), como titulares e o Prof. Dr. Orlando Antonio Lucca Filho (UFPel) e Profa. Dra. Gerusa
Massuquini Conceição (UNIJUÍ), como suplentes. A homologação dos candidatos e a designação da banca
examinadora foram submetidas à apreciação e aprovadas por unanimidade pelo Conselho Departamental. Sobre a

mesma pauta, o Prof. Dirceu passou a palavra ao Prof. Jorge para relatar o processo referente à vaga na área de Ciência
de Alimentos (SEI ° nº 23110.058925/2018-35). Foram recebidas quarenta e quatro inscrições, sendo homologados os
seguintes candidatos, conforme ordem a seguir: Adriana Dillenburg Meinhart, Barbara Reichert, Camila Santiago
Saraiva, Carian Molins Borba, Cristina Costa Bretanha, Dianini Huttner Kringel, Fernanda Correa Leal Penido,
Francine Ferreira Padilha, Guilherme da Silva Dannenberg, Gustavo Araújo Pereira, Jaqueline Pozzada dos Santos,
Jessica Fernanda Hoffmann, Joana da Costa Ores, José Augusto Gasparotto Sattler, Juliana Botelho Moreira, Leticia
Marques de Assis, Lucas Caldeirão Rodrigues Miranda, Luciana Prietto Prietsch, Maiara Tais Bazana, Mariana
Vendrasco Tacin, Mariane Igansi Alves, Marianna Pozzatti Martins de Siqueira, Mateus Henrique Petrarca, Mayara de
Souza Queiros, Melina Dick, Michele Maciel Crizel Cardoso, Mirian Cristina Feiten, Naira Poerner Rodrigues, Paola
Silveira Moraes, Priscila Tessmer Scaglioni, Raquel Facco Stefanello, raquel Guidetti Vendruscolo, Rosane Lopes
Crizel, Saionara Sartor, Shanise Lisie Mello El Halal, Silvia Faria da Rocha, Talita Aline Comunian, Tanize dos
Santos Acunha, Tayse Ferreira Ferreira da Silveira, Viviane Patricia Romani. As candidaturas de Alana de
Vasconcelos, Camila Chioda de Almeida, Michelle Carlota Gonçalves, Rafaela Pereira Andrade e Debora Rodrigues
Silveira não foram homologadas uma vez que não atendiam à requisitos instituídos no edital. Segundo Prof. Jorge, a
banca examinadora será constituída pelos seguintes docentes: Profa. Dra. Caroline Peixoto Bastos
(UFPel/Presidente), Prof. Dr. Gilberto Fillmann (FURG), Prof. Dr. Márcio Santos da Silva, como titulares, e o Prof. Dr.
Amauri Costa da Costa (IFSul/CAVG) e Prof. Dr. Anderson Ribeiro (UFPel), como suplentes. A homologação dos
candidatos e a designação da banca examinadora foram submetidas à apreciação e aprovadas por unanimidade pelo
Conselho Departamental. 4. REDISTRIBUIÇÃO PROFESSOR FRUTICULTURA (SEI N° 23110.048605/201958). O Prof. Dirceu passou a palavra ao Prof. Carlos Mauch para relatar o resultado do processo de redistribuição
docente, vaga destinada à área de Fruticultura. Em seu relato, o Prof. Carlos informou ao Conselho que o referido
processo havia sido finalizado, com a indicação do candidato aprovado à redistribuição. Entretanto, em função de
processo oriundo da ouvidoria, o Prof. Luís Isaias Centeno do Amaral (Vice-reitor da UFPel) cancelou o processo de
redistribuição e recomendou a reanálise do processo, bem como a indicação de nova comissão de avaliação. Ainda,
informou que mesmo o departamento de fitotecnia tendo recorrido ao CONSUN, o cancelamento foi mantido. Diante
da instituição de nova comissão, o processo foi novamente executado, tendo o candidato com Vagner Brasil Costa
alcançado o maior desempenho, e desta forma, sendo indicado à vaga de redistribuição. O resultado do referido
processo foi submetido à apreciação e aprovado por unanimidade pelo Conselho. 5. BANCA PARA PROMOÇÃO
PARA CLASSE E (SEI N° 23110.046659/2019-89). O
 Prof. Dirceu informou que em função de prazos indicou ad
referendum a nomeação de banca para promoção docente do Prof. Paulo Roberto Grolli, à classe E. A banca para
avaliação da promoção será constituída pelos seguintes docentes: Carlos Rogério Mauch – Presidente
(UFPel), Jeronimo Luiz Andriolo (UFSM), Soeni Bellé (IFRS), Márcio Paim Mariot (IFSul), como avaliadores
titulares, e o Prof. Helvio Debli Casalinho (UFPel - Docente aposentado) e o Prof. Jader Ribeiro Pinto (IFSul), como
suplentes. A aprovação ad referendum da banca de avaliação foi submetida à apreciação e aprovada por unanimidade
pelo Conselho Departamental. 6. ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO (SEI n° 23110.049820/2019-76). O professor
Dirceu relatou ao Conselho a solicitação da Dra. Daisy Leticia Ramirez Monzon, para realizar estágio de PósDoutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Sementes, sob orientação do TAE Geri Eduardo
Meneghello, o qual atua como docente no referido Programa de Pós-Graduação. Na sequência o Prof. Carlos ressaltou
a importância de serem observados os aspectos normativos e legais quanto à solicitação, tendo em vista que o
orientador proposto para o estágio é vinculado ao quadro técnico-administrativo desta Universidade, e não ao quadro
Docente. Como encerramento da pauta, o Prof. Dirceu informou que no plano de carreira ao qual o servidor está
vinculado, há referência a esta atribuição. A solicitação foi submetida à apreciação do Conselho Departamental, sendo
aprovada com quatro abstenções. 6. CONVÊNIO COM A ROTHAMSTED RESEARCH. O professor Leonardo
Nora relatou sobre a aprovação no Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial e PPGCTA do convênio de
Cooperação Internacional com o Rothamsted Research. O convênio foi apreciado e aprovado por unanimidade pelo
Conselho. 7. ASSUNTOS GERAIS. O Professor Dirceu informou sobre a aprovação da criação da disciplina de
Gestão de Custos do Agronegócio, vinculada ao Departamento de Ciências Sociais Agrárias e oferecida ao Programa
de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais. A disciplina será oferecida na
modalidade presencial, com dois créditos, sob a responsabilidade do Prof. Mario Duarte Canever e contará com a
colaboração professor voluntário Augusto Haubner Gameiro. A disciplina foi aprovada pelo Conselho. Com a palavra
o Prof. Paulo Grolli informou ao Conselho sobre o processo de escolha do novo Coordenador do Colegiado do Curso
de Agronomia, ressaltando que a Comunidade será informada sobre o cronograma da respectiva eleição pela comissão
responsável pelo processo de escolha. Ainda com a palavra, o professor Grolli registrou a necessidade de readequação
do espaço utilizado para as aulas da disciplina de desenho técnico, bem como da necessidade de mesas específicas de
desenho, uma vez que atualmente a disciplina é ministrada em sala de aula com carteiras comuns. Além disso,
registrou o pedido de adequação do quadro disponível na sala 214. Na sequência a Professora Suelen registrou
reclamação sobre a situação do espaço de estudo localizado próximo ao saguão da Biblioteca, em frente ao corredor de
acesso ao Departamento de Engenharia Rural. Segundo a mesma, tem sido observado que o espaço tem sido destinado
não somente aos estudos, mas à prática de jogos pelos alunos, sendo que tal prática tem causado tumulto e incômodo
pelo sons e alto tom de voz praticado pelos alunos durante os jogos. Além disso, a Professor relatou que os alunos têm
retirado cadeiras da sala próxima (300), sendo que o mobiliário não está sendo devolvido após o uso. Visando sanar o
problema e evitar que os alunos não tenham espaço para estudar, o Prof. Dirceu informou que será retirada parte das
mesas e cadeiras do local e posicionadas próximo ao saguão da Sala A. Caso o problema ainda persista, será realizada
a retirada de todos o mobiliário utilizado para estudo no saguão da Biblioteca. Na sequência, o professor Dirceu relatou

que a direção da unidade não possui TAE para atender demandas no período de férias, solicitando aos chefes de
departamento que comuniquem os docentes para que conversem com os responsáveis pelos laboratórios da FAEM
onde os TAE estão lotados e programem as atividades. Após, os professores Paulo, Suelen e Lúcio propuseram que
seja realizado um estudo das necessidades de cada Departamento e Laboratórios, para que se possa haja a possibilidade
de um técnico atender à demanda de mais de um setor. O Prof. Dirceu informou sobre a aprovação pelo COCEPE das
novas regras para concurso docente na UFPel e solicitou, que cada departamento indique quais são as suas áreas e
supra áreas, sendo que esta informação deverá ser encaminhada à Direção até a data de cinco de dezembro do corrente
ano. Finalizando os assuntos, o Prof. Dirceu informou sobre o almoço de comemoração dos 136 anos da FAEM, a ser
realizado na data de seis de dezembro do corrente ano, sendo uma promoção conjunta da direção da FAEM e o
Diretório Acadêmico Nunes Vieira. Informou que serão disponibilizados trezentos ingressos a Comunidade da FAEM.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos(as) e deu por encerrada a reunião, assinando a
presente ATA. Vinte cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove de setembro de dois mil e
dezenove.XXXXXXXXXXX
Documento assinado eletronicamente por DIRCEU AGOSTINETTO, Diretor, Faculdade de Agronomia Eliseu
Maciel, em 27/11/2019, às 19:34, 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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40EF9AE4.

Referência: Processo nº 23110.049915/2019-90

SEI nº 0795701

