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Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de vinte e um, às 8h30min, 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. Moacir Cardoso Elias, Sub-chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial
(DCTA), Prof. Fioravante Jaeckel dos Santos, Chefe do Departamento de Engenharia Rural (DER); Prof.
Leandro José Dallagnol, Subchefe do Departamento de Fitossanidade (DFs); Prof. Carlos Eduardo da
Silva Pedroso, Subchefe do Departamento de Fitotecnia (DFT); Prof. Gabrielito Rauter Menezes, Chefe
do Departamento de Ciências Sociais Agrárias (DCSA); Prof. Rogério Sousa, Chefe do Departamento de
Solos (DS); Prof. Luis Antônio de Ávila, representante dos Professores Associados, Profa. Elessandra da
Rosa Zavareze, Representante dos Professores Adjuntos; Prof. Cássio Cassal Brauner, Representante dos
Coordenadores de Pós-Graduação; Prof. Filipe Selau Carlos, Representante dos Profs. Auxiliares; Prof.
Giovani Fiorentini, representando os Coordenadores dos Cursos de Graduação; os Técnico-administrativos
em Educação (TAE) Charles Nunes Froes e Ladislau Seus Silveira; e, como convidado o TAE Eduardo
Ely (membro da comissão eleitoral). Havendo quórum, o Presidente deu início à reunião agradecendo a
presença remota dos conselheiros e solicitou manifestação quanto à inclusão de itens de pauta. Não
havendo nenhuma inclusão, o Presidente deu as boas-vindas ao novo Chefe do Departamento de Ciências
Sociais Agrárias, Professor Gabrielito Rauter Menezes e a Subchefe Patrícia Martins da Silva, além dos
novos representantes discentes do Curso de Agronomia, Silvio Thiago de Oliveira Raphaelli e Richard
Edelcio Rodrigues Quevedo e a representante do Curso de Zootecnia, a acadêmica Emanuelle Lange
Bilhan. A seguir, o Conselho passou a discutir a seguinte pauta. 1. Apreciação da ATA 02/2021. A Ata foi
submetida à apreciação, sendo aprovada com duas abstenções e com as seguintes adequações, solicitadas
pelo Professor Leandro José Dallagnol: onde se lê Uemerson Pereira, leia-se Uemerson Silva da Cunha.
Além desta, completar à fala do Professor Carlos Rogério Mauch na ATA 02/2021, na qual solicitou o
envio com certa antecedência da proposta de regulamento da consulta informal para o Cargo de Diretor e
Vice-Diretor e Chefe do Núcleo Administrativo aos Departamentos, para que a mesma seja apresentada e
discutida no departamento e a posição levada ao Conselho. 2. Apreciação de ad referendum. Sobre o
item, após apresentação dos processos aprovados ad referendum pela Direção, o Professor Dirceu
Agostinetto passou a palavra ao Professor Gabrielito Rauter Menezes, que relatou o processo de
designação de nova Chefia do DCSA (SEI 23110.021299/2021-27), sendo eleitos os Professores
Gabrielito Rauter Menezes e Patrícia Martins da Silva para Chefe e Subchefe, respectivamente. O
resultado da eleição para Chefia do DCSA foi apreciado e aprovado por unanimidade pelo Conselho
Departamental. Na sequência, o Professor Rafael Aldrighi Tavares apresentou o relatório final do projeto
de ensino intitulado “ZOOEQUI - Grupo de Estudos em Zootecnia de Equinos” (SEI 23110.022078/2021-
76), coordenado pela Professora Anelise Maria Hammes Pimentel. O relatório previamente aprovado no
Departamento de Zootecnia foi apreciado e aprovado por unanimidade pelo Conselho Departamental.
Com a palavra, o Professor Carlos Eduardo da Silva Pedroso relatou a submissão de aprovação do projeto
de extensão intitulado “Capacitação em produção de sementes e grãos das plantas cultivadas – Brasil e
América Latina” (SEI 23110.018610/2021-51) coordenado pelo  Prof. Tiago Pedó e previamente aprovado
pelo Departamento de Fitotecnia. A submissão foi apreciada e aprovada por unanimidade pelo Conselho
Departamental. Ainda como projeto de extensão, o Professor Moacir Cardoso Elias apresentou o relato
dos projetos intitulados “Ciclo de Palestras em Ciência e Tecnologia de Alimentos” e “International
Seminars in Food Science and Technology” (SEI 23110.017938/2021-50) sob a coordenação das
Professoras Elessandra da Rosa Zavareze e Ângela Maria Fiorentini, ambos desenvolvidos no âmbito do
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Previamente aprovados do DCTA,
foram submetidos à apreciação e aprovados por unanimidade pelo Conselho Departamental. Por fim, o
Professor Antônio Costa de Oliveira, relatou o processo sobre a promoção de carreira do Professor Dirceu



Agostinetto (SEI 23110.016308/2021-68). A banca indicada para a avaliação da promoção foi a seguinte:
Professores Rogério Oliveira de Sousa (Presidente) e Anderson Dionei Grützmacher (Suplente), ambos
membros internos. Como membros externos titulares os seguintes Professores: Mauro Antônio Rizzardi
(UPF), Enio Marchezan (UFSM) e Sergio Luiz de Oliveira Machado (UFSM), sendo suplente o Professor
Jader Ribeiro Pinto (IFSul). Após avaliação, a referida banca indicou a aprovação da promoção funcional
do Professor Dirceu Agostinetto para classe E. Após apreciação, a promoção funcional foi aprovada por
unanimidade pelo Conselho Departamental. 3. Concurso professor efetivo para a supra área de
Fitotecnia, área de Plantas de Lavoura (SEI 23110.051819/2019-10). Sobre o item, o Presidente do
Conselho fez um breve relato sobre a origem e área da vaga, decorrente da exoneração do Professor Paulo
Dejalma Zimmer e que conforme matriz interna de alocação de vagas, em caso de aposentadoria ou
exoneração, a vaga retorna ao Departamento de origem. Desta forma, o Departamento indicou a área de
Plantas de Lavoura para reposição da vaga. O Presidente resgatou ainda todos os encaminhamentos dados
ao certame até o momento, abertura do processo e inscrição de candidatos, interrupção em virtude da
Pandemia COVID-19 e nova retomada, considerando no presente momento as alterações ocorridas na
forma de execução do certame. Com a palavra o Professor Carlos Eduardo da Silva Pedroso relatou que a
exigência de qualificação é a graduação em Agronomia com Doutorado em qualquer área. O certame será
iniciado em oito de outubro e previsão de término em quinze de outubro do corrente ano. A banca será
composta pelos Professores Mateus da Silveira Pasa (Presidente), Marcio Blanco das Neves (Instituto
Federal Catarinense - Campus Concórdia) e Airam Fernandes da Silva (Instituto Federal Farroupilha -
Campus Santo Ângelo), membros titulares, e Professores Rodrigo Ferreira Machado (Instituto Federal
Farroupilha – Campus Alegrete) e Edgar Ricardo Schöffel (FAEM/UFPel), membros suplentes. Ao final
do relato, o Professor Dirceu solicitou ao Departamento a necessidade de apensar ao referido processo um
despacho de resposta ao COCEPE, indicando que os membros da banca avaliadora não apresentam
nenhum impedimento ou relação com os candidatos inscritos no certame. Encerrada a discussão, a
indicação foi apreciada e aprovada por unanimidade pelo Conselho Departamental. 4. Aquisição de
reagentes controlados (SEI 23110.019685/2021-59). Sobre o item, o Presidente relatou as mudanças
ocorridas no processo de aquisição de produtos controlados pelo Exército e, ainda, as adequações
necessárias para armazenamento e controle de estoque, não havendo mais a possibilidade de compra
isolada e armazenamento dos referidos reagentes dentro de laboratórios. O Professor Dirceu informou que
após consulta, nomeou a Professora Elessandra, como representante da FAEM junto à Comissão na UFPel,
e o TAE Leandro Vieira dos Santos, como químico responsável. A Professora Elessandra relatou o que foi
tratado na última reunião da referida Comissão, ressaltando que há uma preocupação dos Técnicos que
seriam responsáveis nas Unidades, em assumir tal responsabilidade. Como alternativas, indica-se a
possibilidade de criação de um único almoxarifado Central da UFPel ou ainda um almoxarifado no
Campus Capão do Leão, onde se armazenariam todos os reagentes, e onde cada Professor ou Técnico de
Laboratório faria a retirada das quantidades demandadas para sua área ou Departamento. Ainda sobre o
item, o Professor Dirceu e a Professora Elessandra ressaltaram que o estoque passará a ser controlado pelo
Técnico responsável, sendo necessário o recolhimento das quantidades que já estão em uso, reunindo os
produtos no local a ser indicado e, posteriormente, com o controle estabelecido, deverá ser enviado ao
Exército um relatório mensal de uso da UFPel. 5. Apresentação dos trabalhos da Comissão Eleitoral.
Sobre o item de pauta, o Professor Dirceu passou a palavra à Comissão, para que se manifestassem e
relatassem os encaminhamentos dados ao processo. O Professor Rogério agradeceu a contribuição dos
membros da Comissão, esclarecendo que o atraso na entrega da proposta de regulamento se deu em
virtude de a Comissão estar aguardando as indicações discentes para composição da mesma. O Professor
Rogério ressaltou que com relação às normas da última eleição, haverá alteração na forma de votação,
agora em modo remoto, via sistema Helius e, ainda, a necessidade de eleição para chefia do núcleo
administrativo. Como único ponto conflitante, o Professor Rogério destacou que há duas propostas na
Comissão em relação a escolha da chefia do núcleo administrativo. O TAE Eduardo Ely relatou que o
entendimento de parte dos TAEs, a eleição para chefia do núcleo administrativo deve ser realizada
somente entre os TAEs. Por outro lado, o Professor Rogério entende que a eleição deverá seguir o
indicado na Resolução CONSUN 02/2019, que cria e normatiza os Núcleos Administrativos nas Unidades,
onde a indicação é feita mediante a consulta à toda a Comunidade Acadêmica. Além disso, o Professor
Rogério ressaltou que o trabalho do Chefe do Núcleo não abrande somente a categoria dos TAEs, mas sim
os três seguimentos da Unidade e, desta forma, toda a Comunidade Acadêmica deverá participar da
escolha. Após o relato dos membros da Comissão, a palavra foi aberta para manifestação dos
Conselheiros. Com a palavra, o Professor Carlos ressaltou a importância da discussão sobre a pauta e, em
virtude do período de férias dos Docentes, propôs que o regulamento apresentado pela Comissão seja
discutido nos Departamentos e em momento posterior, com o retorno dos Docentes do período de férias, a



pauta seja novamente discutida e apreciada no Conselho Departamental. Na sequência, o Professor
Leandro também manifestou apoio ao adiamento da apreciação da pauta, para que a proposta seja
discutida nos Departamentos. Ainda sobre a pauta, o Professor Moacir ressaltou que a postergação dos
prazos propostos pela Comissão implica em diminuição dos prazos entre as etapas da eleição, atentando-se
para a necessidade de tramitações específicas, que demandam de maiores prazos para que a nova gestão
possa então tomar posse. Além disso, destacou a importância da realização da consulta para Chefia do
Núcleo Administrativo entre a Comunidade Acadêmica, pois é parte integrante da Unidade e não
independente. A TAE Solange relatou que houve uma consulta informal aos técnicos, sendo que alguns se
manifestaram pela ideia de somente os técnicos votarem para Chefia do Núcleo. Ainda, destacou que o
Conselho é soberano para indicar a decisão final sobre a pauta e que se coloca à disposição para auxiliar
no processo eleitoral. O Professor Dirceu colocou em apreciação a proposta de adiamento da pauta, com
sugestão de nova data para reunião extraordinária do Conselho Departamental, a realizar-se em vinte de
agosto do corrente ano. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Departamental. 6.
Participação de docentes em atividades esporádicas remuneradas. Apresentando o item de pauta, o
Professor Dirceu passou a palavra ao Professor Fioravante que relatou a solicitação do Professor Roberto
Lilles Tavares Machado (SEI 23110.021303/2021-57) para participação no Projeto de Capacitação na
Cultura do Arroz de Terras Altas para Ambiente de Alta Tecnologia, onde irá ministrar o
tópico Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos no Módulo 3, que trata da Mecanização Aplicada ao
Cultivo de Arroz. O Professor Fioravante ressaltou que a solicitação atende a Resolução nº46 do
COCEPE, de 10 de dezembro de 2015, que estabelece normas para a participação de docentes em Regime
de Dedicação Exclusiva – DE, em atividades esporádicas, remuneradas ou não, em assuntos de suas
respectivas especialidades. Após esclarecimentos, a solicitação foi apreciada e aprovada por unanimidade
pelo Conselho Departamental. Sobre a mesma pauta, o Professor Moacir relatou também a solicitação do
Professor Maurício de Oliveira (SEI 23110.017773/2021-16) para prestação de serviços junto à empresa
Elevagro, para oferta de cursos, palestras e conteúdo técnico online. Atendendo também à Resolução
anteriormente citada, a solicitação foi apreciada e aprovada por unanimidade pelo Conselho
Departamental. 7. Solicitação de espaço físico para InovaAgro (SEI 23110.018947/2021-68).
Apresentando o item de pauta, o Professor Dirceu relatou que a Direção recebeu a solicitação de alocação
de espaço para sediar o Polo de Inovação Tecnológica para a Agricultura e Pecuária (InovaAgro) junto ao
espaço físico da FAEM, desta forma, a proposta é apresentada e será apreciada pelo presente Conselho.
Com a palavra, o Professor Luís Antônio de Ávila relatou que a proposta do Centro visa a geração de
inovação para agricultura e pecuária, assim como a criação de empresas pelos alunos egressos e geração
de empregos para os cursos de áreas afins, fomentando a geração de ideias e soluções inovadoras. O
projeto tem apoio da Instituição e de órgãos externos e para que o polo seja regulamentado, há necessidade
de ser fundado como incubadora, necessitando de espaço físico para sua alocação. Os espaços solicitados
situam-se no prédio do CLAF. A área maior atualmente tem sido usado como depósito dos equipamentos
de atividade física e a área menor, a ser utilizada como Direção da InovaAgro, atualmente não é utilizada.
O tempo determinado para utilização do espaço é de cinco anos. O Professor Dirceu parabenizou a
iniciativa e relatou que a sala pequena está destinada aos alunos da Associação Atlética da Zootecnia e
buscará conversar com a Associação em outro espaço físico da Unidade. Em caso de concordância, a sala
será também destinada à InovaAgro, e caso não se alcance um acordo, como o espaço já havia sido
concedido aos alunos, será mantida a Associação. Após apreciação a solicitação foi aprovada por
unanimidade pelo CD/FAEM. 8. Criação de disciplina PPGCTS (SEI 23110.014832/2021-02). Sobre
este item de pauta, o Professor Carlos relatou a solicitação de aprovação da criação da disciplina de
Produção de Sementes e Mudas de Espécies Perenes, com carga horaria semanal de quatro créditos, sob a
responsabilidade do Professor Mateus da Silveira Pasa. A disciplina será oferecida para o Programa de
Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes como disciplina optativa, tendo sido sua criação já
sido apreciada pelo PPGCTS e pelo Departamento de Fitotecnia. Após apreciação, a solicitação de criação
da referida disciplina foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Departamental. 9. Rampa de
acessibilidade (SEI 23110.018251/2021-31). Sobre a pauta, o Professor Dirceu relatou sobre os
encaminhamentos tomados para reforma de escadas e construção de rampas de acesso no prédio. Informou
sobre a finalização na rampa de acesso no pátio interno, localizada na entrada de acesso localizada em
frente à Sede da Associação Atlética da Agronomia e ainda sobre a reforma de escadas de acesso, com
colocação de granito e faixas antiderrapantes. Para a saída localizada no saguão que une os corredores da
Zootecnia e Fitossanidade, com acesso ao estacionamento em frente ao restaurante universitário, a Direção
da unidade encaminhou solicitação de elaboração de projeto para substituição dos degraus por rampa de
acesso, com a devida estrutura, e ainda, com possível cobertura de proteção contra chuva. O projeto foi
apreciado e aprovado por unanimidade pelo Conselho Departamental. 10. Comissão para recomposição



do CD (Professores Associados e Auxiliares). Com relação a este item de pauta, o Professor Dirceu
relatou que por motivos de mudança de categoria de alguns docentes ou designação para Chefia de
Departamento, há necessidade de recomposição das representações nas categorias Professor Associado e
Professor Auxiliar, tendo em vista a eleição para Direção e Chefia do Núcleo Administrativo. Ainda, o
Professor Dirceu informou que para outras categorias há apenas um representante, em função das
promoções, sendo que os mandatos se encerram no mês de outubro. Com a palavra, o Professor Moacir
sugeriu que seja realizada apenas a eleição para categoria de Professores Associados e Auxiliar, uma vez
que, para as demais categorias a eleição no presente momento acarretaria a diminuição do tempo de
mandato. Após esclarecimentos, definiu-se que a Comissão para eleição da nova representação da
categoria de Professores Associados será composta pelos antigos representantes, Professor Luís Antônio
de Ávila e Professor Leonardo Nora, enquanto para a categoria Auxiliar o Professor Filipe, darão o
encaminhamento necessário para as eleições. 11. Assuntos Gerais. Neste item, o Professor Cássio
informou que foi encaminhado à Direção da FAEM o processo referente à solicitação de cadastro no
Cobalto de Pesquisadores da Embrapa, para serem registrados como Professores Voluntários, e desta
forma, obtendo acesso ao cadastro das disciplinas nas quais são colaboradores. “A solicitação foi aprovada
no Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Fitossanidade e será encaminhada à Direção”. O
Professor Dirceu informou que a Unidade recebeu recebeu o processo no dia anterior sem a devida
instrução para avaliar a demanda. Ficou acertado o retorno do processo ao PPGFs e apreciação na próxima
reunião ordinária do Conselho Departamental. 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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