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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO
Aos 16 dias do mês de setembro do ano de 2019, às quatorze horas e dez minutos, 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. Luiz Fernando Spinelli Pinto, Subchefe do Departamento de Solos (DS); Profa. Suelen
Cristina Movio Huinca, Chefe do Departamento de Engenharia Rural (DER); Prof. Uemerson Silva da Cunha,
Chefe do Departamento de Fitossanidade (DFs); Professor Edgar Ricardo Schoffel, Chefe Pró-tempore do
Departamento de Fitotecnia (DFT); Profa. Giniani Carla Dors, Subchefe do Departamento de Ciência e
Tecnologia Agroindustrial (DCTA); Prof. Lúcio André de Oliveira Fernandes, Chefe do Departamento de
Ciências Sociais Agrárias; Prof. Luís Antônio de Ávila, Representante dos Professores Associados; Prof.
Paulo Roberto Grolli, Representante dos Colegiados dos Cursos de Graduação; Prof. Moisés Zotti,
Representante dos Programas de Pós-Graduação; Prof. Edinalvo Camargo, Representante dos Professores
Adjuntos; Profa. Francine Damian da Silva, Representante dos Professores Auxiliares; os Técnicos
Administrativos em Educação (TAE) Ladislau Silveira Seus, Solange Tonietto, Cristiano Hubner; e os
representantes discentes Matheus Klaus, Silvio Thiago Raphaelli e Lizandra Machado Dias. Havendo quórum,
o Presidente deu início à reunião com a seguinte ordem do dia: 1. APROVAÇÃO DA ATA CD/FAEM
05/2019: A Ata referente à reunião 05/2019 foi submetida à apreciação, sendo aprovada por unanimidade pelo
Conselho Departamental. 2. NOVA CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA: Conforme
processo SEI n° 23110.032418/2019-52, o Professor Dirceu apresentou aos presentes, o resultado da eleição
para nova Chefia do Departamento de Fitotecnia, sendo eleito como Chefe o Prof. Carlos Rogério Mauch e
como Subchefe o Professor Carlos Eduardo da Silva Pedroso. O referido resultado foi submetido à apreciação
e aprovado por unanimidade pelo Conselho Departamental. 3. PROFESSORES SUBSTITUTOS PARA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS AGRÁRIAS E DEPARTAMENTO DE
FITOTECNIA: Conforme processo SEI n° 23110.029563/2019-56, o Prof. Lúcio Fernandes relatou o
encaminhamento de solicitação de abertura de processo seletivo para contratação de professor substituto para
a área de Extensão Rural, para atender as demandas relacionadas às disciplinas ministradas pelos professores
Flávio Sacco dos Anjos e Nádia Velleda Caldas, que atualmente, encontram-se em afastamento para PósDoutorado. A solicitação foi submetida à apreciação e aprovada com uma abstenção. Sobre a mesma pauta, e
conforme processo SEI n° 23110.033236/2019-07, o Prof. Edgar Ricardo relatou o encaminhamento de
solicitação de abertura de processo seletivo para contratação de professor substituto para o Departamento de
Fitotecnia, na área de Plantas de Lavoura, para melhor atendimento das demandas oriundas de aposentadorias
de professores que ministravam as disciplinas de Plantas de Lavoura I, Plantas de Lavoura II e Sistemas de
Produção Agrícola. O Prof. Dirceu informou que para solicitação de abertura de concurso para professor
substituto há a necessidade de indicação de código de vaga. O Prof. Lúcio Fernandes informou que o
Departamento de Ciências Sociais e Agrárias, possui um código de vaga oriundo do afastamento da Profa.
Nádia Velleda Caldas o qual poderá ser utilizado para a abertura de processo seletivo para o Departamento de
Fitotecnia. A proposta foi submetida à apreciação e aprovada por unanimidade pelo Conselho Departamental.
4. SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS: O Prof. Dirceu apresentou ao
Conselho Departamental, que a direção da Unidade recebeu três pedidos de prestação de serviços voluntários,
sendo um deles entregue no dia da reunião, e que todos os processos atendem a Resolução nº 41, de 12 de
novembro de 2015 do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (COCEPE). O Prof.
Antônio informou ao Conselho que a Resolução que normatiza a referida prestação de serviço entrou
novamente em discussão na última reunião do COCEPE, da UFPel, sendo proposta alteração quanto ao prazo
máximo no qual os docentes podem executar o serviço voluntariado nesta Universidade. O Prof. Edgar
apresentou a proposta de que seja ouvido o Departamento no qual o docente executará suas atividades,
expressando seu posicionamento sobre o acolhimento ou negativa da solicitação e que somente após esta
manifestação, a solicitação seja submetida à aprovação do Conselho. A Profa. Débora informou que no
Departamento de Zootecnia há um professor voluntário desempenhando suas funções e que o pedido foi
inicialmente discutido no departamento. O Prof. Dirceu ressaltou que a consulta ao Departamento ou
Programa de Pós-Graduação não está prevista na resolução em questão, mas entende que o Conselho é
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soberano em decidir, com relação a proposta apresentada pelo Prof. Edgar. A proposta foi submetida à
apreciação, sendo aprovada com uma abstenção. Tendo sido encerrado a discussão, o Prof. Dirceu passou à
apresentação das referidas solicitações de prestação de serviço voluntário dos seguintes professores (as): Prof.
Augusto Hauber Gameiro, professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de
São Paulo. O período proposto de 01 de janeiro de dois mil e vinte a trinta e um de dezembro de dois mil e
vinte e um. O Prof. Augusto irá colaborar no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e
Sistemas Agroindustriais (PPGDTSA) sendo atualmente docente permanente no Programa. Após
apresentação do plano de atividades, bem como resumo da formação, área de atuação e currículo do
proponente, a palavra foi concedida ao Prof. Lúcio, Chefe do DCSA para sua manifestação. O Prof. Lúcio
informou ao Conselho a decisão do Departamento de acolhimento e aceitação do pedido e especialmente pelo
PPGDTSA, onde o docente executará as atividades propostas. A proposta foi apreciada e aprovada por
unanimidade pelo Conselho Departamental; Profa. Márcia Wolff Schuch, professora aposentada da
FAEM/UFPel, para o período de vinte de agosto do corrente ano até quinze de março de dois mil e vinte e um.
A Profa. Márcia objetiva concluir sete co-orientações no Programa de Pós-Graduação em Agronomia
(PPGA), além de projeto de pesquisa e também orientar estagiários. Após apresentação do plano de
atividades, bem como resumo da formação, área de atuação e currículo da proponente, o Prof. Dirceu
concedeu a palavra ao Prof. Edgar, Chefe do DFT para manifestação. O Prof. Edgar ressaltou que a proposta
teria sido inicialmente apresentada em março do corrente ano, em processo aberto no sistema SEI
(nº23110.009977/2019-69) e dirigido ao referido Departamento de Fitotecnia e não a direção da FAEM. A
tramitação do processo não teria sido encaminhada pois a respectiva proposta não apresentava todos os
documentos necessários para apreciação. Além disso, o Departamento encaminhou a manifestação prévia da
intenção ao PPGA, que por sua vez, decidiu pelo não acolhimento da referida solicitação. Desta forma, o
Departamento de Fitotecnia ratificou a negativa de acolhimento à solicitação da Profa. Márcia. A proposta foi
apreciada pelo Conselho, recebendo dois votos favoráveis e cinco votos contrários, sendo ainda contabilizadas
treze abstenções. Diante do resultado, a solicitação foi indeferida; Profa. Tânia Beatriz Gamboa Araújo
Morselli, professora aposentada da FAEM/UFPel, para o período de setembro a dezembro do corrente ano,
sendo a prestação do serviço voluntário executada no Departamento de Solos, especificamente no Projeto de
Extensão “Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica”. A palavra foi concedida ao Prof. Luiz Fernando,
Subchefe do DS para manifestação. O Prof. Luiz Fernando informou que o Departamento decidiu por acolher
a proposta, tendo em vista que a mesma se pauta na necessidade de finalização do projeto referido, do qual a
Prof. Tânia é Coordenadora. A aceitação foi submetida à apreciação do Conselho Departamental, sendo
aprovada por unanimidade pelo mesmo. 5. PROCESSOS: O Prof. Dirceu relatou o resultado do processo de
progressão funcional à Classe E – Titular da Carreira do Magistério Superior do docente Álvaro Renato
Guerra Dias. A banca avaliadora deliberou pela aprovação e promoção do referido docente. O resultado do
processo de progressão funcional foi submetido à apreciação e aprovado por unanimidade pelo Conselho
Departamental. A Profa. Débora relatou a solicitação de criação da disciplina “Ruminant metabolism and
nutrition”, encaminhado pelo Prof. Cássio Cassal Brauner, a ser ministrada no Programa de Pós-Graduação
em Zootecnia, com carga horária de três créditos. A solicitação foi aprovada pelo Departamento de Zootecnia,
e submetida à apreciação do Conselho Departamental, sendo aprovada por unanimidade pelo mesmo. O Prof.
Uemerson Cunha relatou o resultado do processo de avaliação de estágio probatório referente ao período de
trinta meses do Prof. Daniel Bernardi. Após resumo das avaliações e notas obtidas pelo docente, o Prof.
Uemerson informou sobre o parecer final da Comissão de Avaliação, indicando a aprovação do Prof. Daniel
Bernardi no estágio probatório. O respectivo resultado do processo foi submetido à apreciação, sendo
aprovado por unanimidade pelo Conselho Departamental. Ainda com a palavra, o Prof. Uemerson informou o
Conselho sobre o encaminhamento de processo no sistema SEI (nº 23110.039685/2019-51) sobre a vacância
do cargo de técnico de laboratório, anteriormente ocupado pela servidora Rosana Serpa, tendo em vista a
posse em cargo público em outra Instituição Federal de Ensino, sendo ainda ressaltada a necessidade de
imediata ocupação da mesma. A proposta de reposição da vaga com novo servidor técnico de laboratório foi
previamente aprovada no Departamento de Fitossanidade, sendo submetida e aprovada por unanimidade pelo
Conselho Departamental. Sobre a mesma pauta, o Prof. Luiz Fernando informou a decisão do Departamento
de Solos de aproveitamento do concurso para contratação de professor efetivo visando a reposição da vaga
disponibilizada ao Departamento em função da aposentadoria do Prof. Hévio D. Casalinho. A área de
conhecimento será biologia e física do Solo. A proposta de aproveitamento foi submetida à apreciação e
aprovada por unanimidade pelo Conselho Departamental. O Prof. Lúcio relatou a decisão do DCSA sobre o
processo de reposição docente para a vaga oriunda da aposentadoria do Prof. Volnei K. Kohls, na área de
conhecimento Extensão Rural. O Departamento deliberou pela abertura de processo seletivo mediante a
avaliação de pedidos de redistribuição recebidos pela UFPel para a referida área, sendo designada comissão
específica de avaliação com representantes das partes interessadas: DCSA, Colegiado do Curso de
Agronomia, Colegiado do Curso de Zootecnia e Colegiado do Curso de Medicina Veterinária. O processo
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estabelecido para aproveitamento da vaga foi submetido à apreciação e aprovado por unanimidade pelo
Conselho Departamental. 6. PROJETOS: O Prof. Felipe Selau procedeu o relato e encaminhamento do
projeto de extensão referente ao Dia de Campo Institucional, a ser realizado pela FAEM. O Prof. Felipe
detalhou os objetivos do projeto, as áreas temáticas, bem como as tratativas em busca de patrocínio e recursos
para custear o respectivo projeto. O projeto foi aprovado. A Profa. Suelen Huinca procedeu o relato do projeto
de ensino “Material Didático Disciplina de Irrigação e Drenagem”, submetido pela Profa. Luciana Marini
Kopp, com execução prevista no período de trinta e um de agosto do corrente ano até trinta de agosto do ano
de dois mil e vinte. O projeto foi aprovado. A Profa. Débora Cristina procedeu o relato do projeto de ensino
“VIII Semana Acadêmica da Zootecnia – Zootecnia em foco: unir para produzir”, com período proposto de
execução de onze a dezoito de outubro do corrente ano, sob a Coordenação do Prof. Stefani Macari. O projeto
foi aprovado. O Prof. Edgar procedeu o relato sobre o processo de atualização do Regimento do Programa de
Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola familiar (PPGSPAF), o qual foi aprovado pelo
Departamento de Fitotecnia, conforme processo SEI n° 23110.24975/2019-08. A aprovação do novo
Regimento foi submetida à apreciação e aprovada. O Prof. Edgar relatou o projeto de pesquisa submetido pelo
Prof. Marcelo Malgarin ao Departamento de Fitotecnia, "Avaliação de cultivares de Nogueira-pecã - Carya
illinoinensis (Wangenh.) K. Koch na região de Pelotas -RS", com período de execução de doze de julho do
corrente ano até trinta e um de dezembro de dois mil e vinte um. O projeto foi aprovado. 7. FUTURE-SE: O
Professor Dirceu relatou ao Conselho a proposta do Programa FUTURE-SE, ressaltando que foi realizada
plenária na Unidade, com a participação de representante da ADUFPel, ASUFPel e DCE. Ainda, informou
que o assunto está sendo trazido ao Conselho pois poderá haver a necessidade de manifestação da unidade na
próxima reunião do Conselho Universitário (CONSUN). Após discussão sobre o programa e manifestação dos
Conselheiros, foi decido que a luz do conhecimento atual sobre o programa a Unidade é contrária, e quando
houver maiores informações o assunto será novamente abordado. 8. RECURSOS DA UGR/FAEM: O Prof.
Dirceu informou ao Conselho, especialmente aos Chefes de Departamento, sobre a necessidade de
encaminhamento de pedidos de compras de pregões vigentes bem como de material de almoxarifado até o
final do mês de setembro do corrente ano, tendo em vista o prazo final para encaminhamento dos respectivos
gastos pela Unidade somente até outubro do corrente ano. Informou ainda que o valor atualizado, disponível
para cada Departamento, poderá ser obtido junto a secretaria da FAEM. 9. SECRETARIA UNIFICADA: O
Prof. Dirceu informou ao Conselho sobre a alteração de servidores que atendem na Secretaria Unificada da
FAEM. Em função da transferência da FG de secretário da direção para a atual TAE que exerce a função, o
TAE Gilson Vega, ficará em desvio de função e em função disso será removido de ofício à administração
superior. Informou ainda que em reunião realizada com o TAE Dário, secretário da secretaria unificada e o
Chefe do Núcleo Administrativo, ficou acertado que até a nomeação de novo servidor técnico administrativo,
cujo código de vaga está disponível para a unidade, o TAE Ladislau Seus, auxiliará no atendimento da
Secretaria Unificada, recebendo as demandas no turno da manhã, garantindo assim o funcionamento
ininterrupto da mesma. A TAE Solange solicitou informação se a direção da unidade é conhecedora que o
TAE Gilson pretende se aposentar em janeiro do próximo ano. O Prof. Dirceu informou que nas duas reuniões
realizadas entre a direção da FAEM, o chefe do núcleo administrativo e o TAE Gilson, para tratar da sua
remoção de ofício, ele não expôs esta informação. 10. ASSUNTOS GERAIS: O Prof. Edinalvo participou ao
Conselho a realização do III Workshop de Carreiras, na data de vinte e seis de setembro do corrente ano,
promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Fitossanidade. Na sequência, o Conselheiro Cristiano
Hubner manifestou seu posicionamento quanto à necessidade de revisão e atualização do Regimento da
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. O Prof. Paulo Grolli manifestou sua preocupação quanto à situação
das disciplinas de Sociologia Rural e Extensão Rural, ofertadas pelo DCSA e que atualmente estão sendo
ministradas mediante a junção de turmas dos Cursos de Agronomia, Zootecnia e Medicina Veterinária.
Segundo Prof. Paulo Grolli , o Colegiado da Agronomia tem recebido questionamentos e reclamações sobre a
condução das referidas disciplinas e a ação de junção das turmas está em contrariedade a proposta apresentada
pelo DCSA e aprovada pelo Conselho Departamental, para liberação de docentes do referido Departamento
para afastamento de Pós-Doutorado, sendo que para a liberação dos mesmos, houve o comprometimento do
Departamento com a divisão da carga horária das disciplinas entre seus docentes, sem prejuízo ao andamento
das disciplinas oferecidas aos Cursos de Graduação. O Prof. Dirceu acertou com o Prof. Paulo e Prof. Lucio
para ser realizada reunião com a direção da unidade, o colegiado do curso de Agronomia e Zootecnia e
professores do DCSA para tratar o assunto. A reunião ficou combinada para o próxima quinta-feira, às 14:00
horas, na sala da direção da FAEM. Ainda com a palavra, o Prof. Paulo Grolli informou os Conselheiros sobre
a realização de Mostra de Cursos da UFPel, a ser realizada no próximo dia dezoito de setembro. Cada Curso
de Graduação terá área destinada à exposição de materiais e equipamentos, sendo então que os Departamentos
da FAEM interessados em expor suas áreas de atuação, devem contatar o Prof. Paulo Grolli para tratar dos
detalhes da exposição. O Prof. Dirceu expôs ao Conselho detalhes sobre a área didática da FAEM, localizada
na lateral direita da área de entrada do Campus Capão do Leão, estando disponível para aulas práticas. O Prof.
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Dirceu informou ao conselho que para o próximo semestre haverá a disponibilização de mais uma sala de aula
no CLAF (sala 2), a ser utilizada como sala de aula para as disciplinas dos Cursos de Agronomia e Zootecnia.
Após, informou ainda aos presentes, sobre as instruções recebidas da Administração Central sobre adoção de
medidas de redução de gastos e contensão de despesas, relacionadas ao uso racional de energia elétrica em
iluminação e ar condicionado, materiais e produtos de expediente do almoxarifado central, bem como
suspensão de recursos para viagens administrativas e aulas práticas e ainda suspensão de bolsistas (bolsas
institucionais). 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, dezessete de setembro de dois mil e
dezenove.XXXXXXXXXXX
Documento assinado eletronicamente por DIRCEU AGOSTINETTO, Diretor, Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel, em 23/09/2019, às 20:19, 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 0706015 e o
código CRC 8EAD1D61.

Referência: Processo nº 23110.038809/2019-81

SEI nº 0706015

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=814148&infra_siste…

4/4

