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Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 2021, às 14:00 horas, 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, Subchefe do Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial (DCTA), Prof.
Professora Patrícia Martins da Silva, Subchefe do Departamento de Ciências Sociais Agrárias (DCSA),
Prof. Uemerson Silva da Cunha, Chefe do Departamento de Fitossanidade (DFs); Prof. Carlos Rogério
Mauch, Chefe do Departamento de Fitotecnia (DFT); Prof. Rogério Oliveira de Sousa, Chefe do
Departamento de Solos (DS); Prof. Fioravante Jaekel dos Santos; Chefe do Departamento de Engenharia
Rural (DER); Prof. Nádia Velleda Caldas representante dos Professores Associados, Prof. Edinalvo
Camargo, representante dos Professores Adjuntos; Professora Adriana Dillenburg Meinhart, representante
dos Professores Auxiliares; Prof. Cassio Brauner, representante dos Programas de Pós-Graduação; Prof.
Giovani Fiorentini, representando os Coordenadores dos Cursos de Graduação; os Técnico-administrativos
em Educação (TAE) Cristiano Haetinger Hubner e Solange Tonietto e ainda como convidado o Professor
Marcelo Fernandes Pacheco Dias, Presidente da Comissão Organizadora das Eleições (COE). Havendo
quórum, o Presidente deu início à reunião agradecendo a presença remota dos Conselheiros e solicitou a
inclusão dos seguintes itens de pauta: Estágio Probatório da Docente Lizete Stumpf; Estágio Probatório da
Docente Katiuscia Fonseca dos Santos Strassburger; Inclusão de intenção de afastamento de Servidores no
Plano Plurianual de Capacitação da FAEM; Calendário Acadêmico; e, Passaporte Vacinal e Congresso
Brasileiro de Agronomia, incluído em assuntos gerais. Após aprovação das referidas inclusões, o Conselho
Departamental passou a discutir os seguintes assuntos: Item 1- ATA Reunião Ordinária do Conselho
Departamental 03/2021. A Ata foi apreciada e aprovada com uma abstenção. Item 2 - ATAS Reuniões
Extraordinárias do Conselho Departamental 01/2021, 02/2021 e 03/2021. As Atas foram apreciadas e
aprovadas com uma abstenção. Item 3 - Aprovação de ad referendum. O Presidente do Conselho
apresentou o relatório final do projeto "Produção e disponibilização de vídeos sobre equipamentos de
irrigação de baixo custo" coordenado pelo Professor Tonismar dos Santos Pereira
(SEI 23110.027069/2021-71). Na sequência, foi apresentado o relatório final do projeto "Boas Práticas na
Produção Agroecológica de Leite" coordenado pela Professora Giniani Carla Dors
(SEI 3110.028540/2021-49), e ainda, o relatório final do projeto "Difusão tecnológica em plantas de
lavoura produtoras de sementes" coordenado pelo Professor Tiago Pedó (23110.029307/2021-83). Os
três ad referendum foram apreciados e aprovados por unanimidade pelo Conselho Departamental. Item 4 -
Criação de Disciplinas. O Presidente do Conselho apresentou as solicitações de criação de disciplinas
encaminhadas pelos Departamentos, conforme segue: Disciplina de "Agrossociobiodiversidade e
Sementes Crioulas" (23110.025771/2021-09). A Professora Patrícia Martins da Silva relatou a criação da
referida disciplina optativa com carga horária de quatro créditos, sob sua responsabilidade, com a
colaboração do Professor Lúcio André de Oliveira Fernandes e os Pesquisadores Irajá Ferreira Antunes e
Gilberto Antônio Peripolli Bevilaqua (Embrapa CPACT), a ser oferecida aos Programas de Pós-Graduação
de Sistemas de Produção Agrícola Familiar e Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais. A
solicitação foi previamente aprovada pelo DCSA e apreciada e aprovada por unanimidade pelo Conselho
Departamental. Disciplina de "Nanotecnologia em Alimentos" (23110.018597/2021-30). O Professor
Moacir Cardoso Elias relatou a solicitação da referida disciplina, sob a responsabilidade da
Professora Elessandra da Rosa Zavareze, com carga horária de três créditos e com a colaboração dos
Professores Álvaro Renato Guerra Dias e Adriana Dillemburg Meinhart, a ser oferecida ao Programa de
Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. A solicitação foi previamente aprovada pelo
DCTA e apreciada e aprovada por unanimidade pelo Conselho Departamental. Disciplina de "Plantas
Comestíveis Não Convencionais" (23110.024239/2021-66). O Professor Carlos Mauch relatou a
solicitação de criação da disciplina, sob a sua responsabilidade e com a colaboração da Professora



Jaqueline Durigon (FURG), com carga horária de quatro créditos, a ser oferecida ao Programa De Pós-
Graduação de Sistemas de Produção Agrícola Familiar. A solicitação foi previamente aprovada pelo DFt e
apreciada e aprovada por unanimidade pelo Conselho Departamental. Disciplina de "Morfologia, Gênese
e Classificação do Solo" (23110.026826/2021-90). O Professor Rogério Oliveira de Sousa apresentou a
solicitação de criação da referida disciplina, sob a responsabilidade do Professor Pablo Miguel, com a
colaboração do Professor Luiz Fernando Spinelli Pinto, com carga horária de quatro créditos, a ser
oferecida ao Programa de Pós-Graduação em Manejo e Conservação do Solo e da Água. Disciplina de "
Seminários II" (23110.026963/2021-24). A seguir relatou a solicitação da referida disciplina, sob a
coordenação da Professora Maria Cândida Moitinho Nunes e com a colaboração da Professora Claudia
Liane Rodrigues de Lima, com carga horária de dois créditos, a ser oferecida ao programa de pós-
graduação em Manejo e Conservação do Solo e da Água. Ambas solicitações foram previamente
aprovadas pelo DS e apreciadas e aprovadas por unanimidade pelo Conselho Departamental. Item 5 -
Eleição para Chefia e Subchefia do DFT (23110.029707/2021-99). Com a palavra, o Professor Carlos
Rogério Mauch relatou o resultado do processo eleitoral para indicação de Chefia e Subchefia do DFt,
tendo em vista que o mandato da antiga Chefia teve seu vencimento em quatro de outubro do corrente ano.
Houve inscrição de apenas uma Chapa, composta pelos Professores Carlos Rogério Mauch e Edgar
Ricardo Schöffel, sendo estes eleitos para o cargo de Chefia e Subchefia, respectivamente. O resultado do
processo eleitoral foi apreciado e aprovado por unanimidade pelo Conselho Departamental. Item 6 -
Criação de Projeto de Ensino (23110.029884/2021-75). Sobre o referido item, a Professora Patrícia
Martins da Silva relatou sobre a solicitação de criação de projeto de ensino, intitulado "Estudos de
Mercado de Insumos e Produtos Agroindustriais", sob a Coordenação do Professor Mario Conill
Gomes, com objetivo de acolher alunos na referida área de pesquisa e ainda suprir demandas relacionadas
à atividade curricular vivencial dos alunos de graduação na área de pesquisa. A solicitação foi previamente
aprovada pelo DCSA, sendo apreciada e aprovada por unanimidade pelo Conselho Departamental. Item 7
- Estágio de Pós-Doutorado Voluntário (23110.029954/2021-95). O Professor Rafael Aldrigui
Tavares, relatou a aprovação do estágio voluntário de Pós-Doutorado do Doutor Marcelo Dias de Mattos
Burns, sob a supervisão do Professor Juvêncio Pouey, junto ao Programa de Pós-Graduação em Zootecnia.
Após apreciação, a solicitação de aprovação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho
Departamental. Item 8 - Solicitação de concurso público para professor efetivo (23110. 006439/2021-
37). Sobre o item em pauta, o Presidente do Conselho relatou que a referida vaga para concurso docente é
originária da aposentadoria da Professora Ana Cláudia Rodrigues de Lima, ocorrida em dezembro do ano
de dois mil e vinte e, conforme definido anteriormente no Conselho Departamental, vaga decorrente de
aposentadoria por motivo de saúde retornam ao Departamento de origem. A seguir, O Professor Rogério
Sousa informou que o DS solicitou a abertura de concurso na área de Química do Solo, dedicação
exclusiva, carga horária de quarenta horas, com Doutorado em Ciência do Solo, ou Doutorado em
Ciências, ênfase em Manejo e Conservação do Solo e da Água, ou Doutorado em Agronomia com ênfase
em Ciência do Solo ou Doutorado em Agronomia com ênfase em Solos e Nutrição de Plantas. Os pontos
indicados para as provas teórica e didática são os seguintes: Composição e atributos químicos da fase
sólida mineral, Composição e atributos químicos da fase sólida orgânica, Métodos para caracterização da
matéria orgânica do solo, Caracterização e especiação da solução do solo, Química de superfície: cargas
elétricas superficiais, ponto de carga zero, dupla camada difusa, Isotermas de adsorção, Adsorção e troca
de íons (cátions e ânions), Reação do solo: acidez, alcalinidade e salinidade, Reações de oxirredução em
solos alagados, Contaminantes e poluentes do solo e Análises químicas de solos: instrumentação e
princípios químicos. O Professor Rogério ressaltou que o DS, optou por ampliar a área de formação da
graduação e delimitar a área de qualificação apenas no título do Doutorado, em virtude da necessidade de
que o profissional tenha qualificação específica na área de química do solo, pela demanda de disciplinas
correlata à referida área a serem ministradas após admissão. Após discussão sobre o item, este foi
apreciado e aprovado por unanimidade pelo Conselho Departamental. Item 9 - Concurso Departamento
de Fitotecnia - Área de Plantas de Lavoura (23110.051819/2019-10). Com a palavra, o Professor Carlos
Rogério Mauch ressaltou os principais encaminhamentos realizados com relação ao referido certame.
Após primeira etapa de seleção com a prova objetiva, foram aprovados onze candidatos para as etapas
posteriores. Na etapa de realização de prova escrita foram aprovados sete candidatos, passando à etapa de
prova de títulos, com classificação final conforme segue nominata e médias finais: Andreia da Silva
Almeida, média 8,05; Anderson Cesar Ramos Marques, média 7,98; Renan Ricardo Zandoná, média 7,76;
Eduardo Venske, média 7,30; Bruno Toríbio de Lima Xavier, média 6,90; Adilson Harter, média 6,82 e
Dalvane Rockenbach, média 5,97. O resultado foi homologado previamente em reunião do DFt. Ainda
sobre o certame, o Professor Carlos Rogério Mauch relatou que o Departamento irá encaminhar ao
NUGEC manifestação sobre as deficiências no apoio recebido do referido Núcleo para a realização do



processo. Além disso, pela ocorrência em final de semana e feriado, não havia suporte caso ocorrência de
algum imprevisto. Após encerramento da fala, a homologação foi apreciada e aprovada por unanimidade
pelo Conselho Departamental. Item 10 - Participação de docente em Regime de Dedicação
Exclusiva (23110.026915/2021-36). Sobre este item, o Professor Rafael Aldrigui Tavares relatou a
solicitação recebida do Professor Rogério Fôlha Bermudes para participação em atividade remunerada
organizada pela Universidade de Caxias do Sul, com carga horária de dezesseis horas, salientando que a
atividade está regulamentada por resolução pertinente. A solicitação foi previamente aprovada pelo
Departamento de Zootecnia. Após manifestação dos Conselheiros sobre o impedimento de acessar o
processo via SEI, o Professor Dirceu relatou os documentos que constam no referido processo, sendo que
todos os encaminhamentos estão devidamente amparados pela legislação pertinente. Após apreciada, foi
também aprovada por unanimidade pelo Conselho Departamental. 11. Resultado das eleições na FAEM
(Direção e Núcleo). Após apresentar o item de pauta, a palavra foi concedida ao Professor Marcelo
Fernandes Pacheco Dias, Presidente da Comissão Organizadora das Eleições (COE). O Professor Marcelo
Dias destacou as principais atividades executadas pela COE após assumir a Presidência, sendo estas:
alteração e adequação das listas de votantes, emissão de orientações e comunicados para a Comunidade
Acadêmica sobre o processo eleitoral, realização de debates para a Direção e Chefia do Núcleo
Administrativo, acolhimento de solicitações e re-encaminhamento de e-mails para os eleitores que não
receberam o e-mail com o acesso à cédula eletrônica  durante o prazo estabelecido para votação. Após
encerramento da votação, a COE juntamente ao Coordenação de Desenvolvimento Institucional
Participativo (CDIP), procedeu a apuração da votação e divulgação dos resultados, conforme segue: Chapa
1 - FAZEM + recebeu cinquenta e seis votos de professores, trinta votos de técnicos-administrativos e
trezentos e cinquenta e cinco votos de alunos. A Chapa 2 - FAEM INTEGRADA recebeu trinta e cinco
votos de professores, dezessete votos de técnicos-administrativos e duzentos e setenta e cinco votos de
alunos. Foram registrados três votos nulos, um para cada categoria e ainda quatro votos brancos, sendo
três de estudantes e um de professor, totalizando setecentos e setenta e cinco votos. Com relação ao cargo
de Chefe do Núcleo Administrativo, o candidato Ladislau Seus Silveira recebeu quatorze votos de
professores, trinta e quatro votos de técnicos-administrativos e cento e oito votos de alunos. A candidata
Rosiane Schwantz do Couto recebeu setenta e oito votos de professores, quatorze votos de técnicos-
administrativos e quatrocentos e quarenta e oito votos de alunos. Foram registrados vinte e seis votos
nulos, sendo um de professor e vinte e cinco votos de alunos e ainda cinquenta e três votos brancos de
estudantes. Após apuração da votação e contabilização da ponderação de votos válidos conforme a classe
de eleitores, obteve-se o seguinte resultado: Chapa 1 - FAZEM + obteve 56,9% dos votos válidos e
a Chapa 2 - FAEM INTEGRADA 38,8% dos votos válidos, sendo a Chapa 1 vencedora da consulta. Para
o cargo de Chefia do Núcleo Administrativo, a candidata Rosiane Schwantz do Couto obteve 61,2% dos
votos válidos e o candidato Ladislau Seus Silveira obteve 34,3% dos votos válidos, sendo vencedora da
consulta a candidata Rosiane Schwantz do Couto. Após apresentação dos resultados, a palavra foi
concedida aos Conselheiros. O Professor Carlos Rogério Mauch destacou a importância do processo
eleitoral agradecendo à COE pela execução dos trabalhos e ainda agradecendo à CDIP pelo apoio e
suporte à realização do processo de consulta à Comunidade Acadêmica. Ao final de sua fala, propôs o
seguinte encaminhamento: diante da necessidade de indicação de lista tríplice para o cargo de Diretor e
Vice-diretor, que esta indicação seja feita por aclamação dos Conselheiros, descontados os votos dos
demais componentes da Chapa. Após, o Professor Moacir Cardoso Elias também manifestou seu
agradecimento à COE, destacando que a consulta representa a nona edição de processo eleitoral onde a
Comunidade participa da indicação, com votação de peso paritário. Em concordância com a proposta do
Professor Carlos Rogério Mauch, o Professor Moacir Cardoso Elias propôs ainda que devido à
necessidade da lista tríplice ser encaminhada em ordem de indicação, primeiro, segundo e terceiro
indicado ao cargo de Diretor e Vice-diretor, deve ser subtraído três votos para o primeiro indicado, dois
votos para o segundo indicado e um voto para o terceiro nome indicado. Após, o Professor Uemerson
Cunha manifestou seu agradecimento à COE, parabenizando os membros da Comissão pelo excelente
trabalho desenvolvido. Agradeceu também aos candidatos integrantes da Chapa 2, Professor Carlos Carlos
Eduardo da Silva Pedroso, Professor Jerri Teixeira Zanusso e Professora Roberta Marins Nogueira Peil
pela participação no processo, e encerrou sua fala desejando que a Chapa vencedora tenha uma ótima
gestão durante os próximos quatro anos. Após encerramento das manifestações, o Professor Dirceu
Agostinetto, Presidente do Conselho encaminhou para apreciação a proposta apresentada pelos
Professores Carlos Rogério Mauch e Moacir Cardoso Elias, sendo então a lista tríplice aprovada com a
seguinte votação: Professor Dirceu Agostinetto, treze votos, Professora Débora Cristina Nichelle Lopes,
dois votos e Professor Maurício de Oliveira, um voto. Para o cargo de Vice-Diretor, indica-se o Professor
Antonio Costa de Oliveira, treze votos, Professor Filipe Selau Carlos, dois votos e Professor Nathan



Levien Vanier, um voto. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Departamental. Para o
cargo de Chefia do Núcleo Administrativo, também por aclamação, com dezesseis votos indica-se a
servidora Rosiane Schwantz do Couto. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho
Departamental. Encerrando a discussão sobre o item de pauta, o Professor Dirceu Agostinetto manifestou
seu agradecimento aos membros da COE, pela execução dos trabalhos e licitude do processo, agradecendo
também aos demais membros da Chapa 1, vencedora do pleito e todos os apoiadores. Item 12 - Estágio
Probatório da Docente Lizete Stumpf. Com a palavra o Professor Rogério Oliveira Sousa relatou o
parecer do Professor Luiz Fernando Spinelli Pinto, tutor da Docente, destacando que a mesma
desempenhou todas as atividades propostas em seu plano de trabalho, com ressalva, justificada, de
algumas alterações devido à pandemia de Covid-19, tanto nas atividades de graduação quanto na pós-
graduação, sendo o relatório de avaliação para o período de dezoito meses de estágio
probatório previamente aprovado pelo DS. Após apreciação, o relatório foi aprovado por unanimidade
pelo Conselho Departamental. Item 13 - Estágio Probatório da Docente Katiuscia Fonseca dos Santos
Strassburger. Na sequência, o Professor Fioravante Jaekel relatou a proposta de plano de trabalho
referente ao período de trinta meses da Professora Katiuscia Fonseca dos Santos Strassburger. O plano foi
previamente aprovado pelo DER. Após apreciação, foi também aprovado por unanimidade pelo Conselho
Departamental. Item 14 - Inclusão de intenção de afastamento de Servidores no Plano Plurianual de
Capacitação (PPC) da FAEM. Sobre este item o Professor Dirceu Agostinetto relatou aos conselheiros
os pedidos de inclusão de intenção de afastamento para o ano de dois mil e vinte e dois dos Servidores
Ladislau Seus Silveira e Marcelo Frio Marins no PPC da FAEM. O Servidor Ladislau Seus Silveira
manifesta intenção de afastamento parcial para cursar mestrado no segundo semestre do próximo ano. Já,
o Servidor Marcelo Frio Marins manifesta intenção de afastamento integral para cursar Doutorado também
no segundo semestre do próximo ano. O Professor Dirceu ressaltou que os pedidos deves ser separados,
sendo em primeiro momento avaliado a inclusão no PPC a intenção de afastamento dos Servidores. Em
momento posterior, em processo SEI com formulário específico solicitado o afastamento, sendo a
viabilidade da concessão do afastamento, conforme cada caso, avaliado pelo este conselho, à luz da
legislação pertinente. Desta forma, propôs a inclusão da intenção de afastamento de ambos os Servidores
no PPC e sobre a liberação, em momento oportuno, seja a solicitação cadastrada conforme base de dados
indicada no Sistema SEI, encaminhada ao Conselho Departamental para apreciação. A proposta foi
apreciada e aprovada por unanimidade pelo Conselho Departamental, sendo incluídas as intenções de
afastamento dos Servidores no PPC FAEM 2021/2022. Item 15 - Calendário Acadêmico. Sobre o item
de pauta, o Professor Dirceu Agostinetto relatou o recebimento de solicitação de manifestação da Unidade
sobre a flexibilização do calendário acadêmico, oriunda da Pró-Reitoria de Ensino (PRA). Agradeceu o
retorno dos Departamentos de Zootecnia e Ciências Sociais Agrárias quanto ao posicionamento de cada
Departamento sobre a referida demanda. Com a palavra, o Professor Rafael Aldrigui Tavares relatou que o
DZ aprovou a execução de três semestres letivos para o calendário civil do ano de dois mil e vinte e dois,
com a manutenção das datas previamente divulgadas pela PRE, para os semestres de 2021/2 e 2022/1.
Também aprovou que o reinício do semestre 2022/2 proposto pela PRE para a data de seis de fevereiro do
ano de dois mil e vinte e três seja alterado para nove de janeiro do referido ano, diminuindo o período de
recesso das atividades acadêmicas. Além disso, foi aprovada a manutenção das atividades em modo
totalmente remoto para o semestre 2021/2 e para o calendário letivo de 2022/1 e 2022/2 a oferta se dará de
modo presencial, seguindo os protocolos estabelecidos acerca da Pandemia Covid-19. Com a palavra, a
Professora Patrícia Martins da Silva relatou o posicionamento do DCSA sobre a proposta de calendário
acadêmico apresentada pela PRE. O Departamento encaminha as seguintes deliberações sobre a proposta
de calendário acadêmico: 1 - Indicar a necessidade de avaliação aprofundada e abrangente sobre os
semestres remotos no período da Pandemia e que esta avaliação envolva Docentes, Discentes e Técnicos-
Administrativos; 2 - Sugerir que tenhamos apenas dois semestres letivos no ano civil, devendo recuperar
atividades passíveis de serem recuperadas, e nesse caso propor o início do semestre para o mês de março
do próximo ano; 3 - Considerar o debate sobre o retorno presencial condicionado às condições sanitárias
do momento do início das atividades; 4 - Dar conhecimento ao funcionamento operacional dos protocolos
para o retorno previsto das atividades presenciais. A seguir, o Professor Carlos Rogério Mauch relatou que
após ampla discussão no DFt, o posicionamento do Departamento converge também para a necessidade da
avaliação do ensino remoto por parte da Instituição. O Professor ressaltou que não foi apresentado pela
Instituição o plano de ação caso não seja possível o oferecimento do retorno em condições sanitárias
razoavelmente seguras. Além disso, destacou que a principal preocupação está relacionada à
obrigatoriedade de adoção e ao cumprimento rigoroso dos protocolos sanitários, caso seja possível o
retorno presencial. Destacou também a preocupação sobre a distribuição anual dos semestres letivos, já
que a proposta contempla a possibilidade de execução de dois semestres completos e mais uma fração do



terceiro semestre letivo em um mesmo ano civil, estendendo-se esse arranjo até o ano de dois mil e vinte e
seis, onde teoricamente, o calendário acadêmico voltaria a ser ajustado de modo normal. Ainda, ressalta
como inadequado os curtos intervalos de recesso entre semestres, para o bem desenvolvimento acadêmico
e pedagógico dos alunos. Sobre os encargos docentes, o Professor Carlos Mauch destacou que
haverá sombreamento do calendário de Pós-Graduação sobre o de Graduação, uma vez que o calendário
da Pós-Graduação não sofreu alterações. Desta forma, o DFt encaminha como proposta final a
manutenção de dois semestres letivos no ano civil. Com a palavra, o Professor Dirceu ressaltou que há
necessidade de compilação do posicionamento dos Departamentos convergindo para uma única
manifestação da FAEM no formulário disponibilizado pela PRE. Ainda sobre a discussão, o Professor
Carlos Mauch reforçou o posicionamento de que apenas com o formulário proposto pela PRE não seria
suficiente para que seja realizada a discussão ampla e aprofundada da questão. Na sequência, o Professor
Rogério Oliveira de Sousa relatou que em discussão sobre o calendário acadêmico no DS, o Departamento
entende que em caso de oferecimento de calendário híbrido poderá não apresentar os resultados esperados,
tendo em vista que poderá contar com baixa adesão dos alunos, especialmente, aqueles oriundos de outras
localidades ou Estados, sendo preferencialmente cursadas por estes alunos as disciplinas oferecidas de
modo totalmente remoto, se a necessidade do deslocamento físico dos alunos para as aulas. Desta forma,
poderá haver represamento de alunos em determinadas disciplinas quando do retorno presencial das
atividades acadêmicas. Com a palavra, o Professor Giovani Fiorentini, Coordenador do Colegiado do
Curso de Zootecnia destacou que o Colegiado se posiciona a favor da execução de apenas dois semestres
letivos no ano civil de dois mil e vinte e dois. Em caso de a PRE decidir implementar sua proposta
vigente, o Colegiado sugere que no semestre letivo 2022/2, previsto para iniciar em novembro do referido
ano, contenha dezenove semanas, para que seja possível a realização de uma revisão dos conteúdos
ministrados nas seis semanas do calendário civil do ano, que irá ocorrer antes do recesso de sete semanas.
A seguir, o Professor Fioravante Jaekel enfatizou a necessidade de discussão sobre a adoção das ações a
serem implementadas para contemplar os protocolos de segurança necessários, bem como as implicações
que estas medidas irão trazer para a estrutura, para a carga horária de docentes e para o funcionamento da
Unidade. Ainda sobre a pauta, o Professor Moacir Cardoso Elias destacou a necessidade de discussão da
questão, em busca de alternativas que viabilizem a melhor solução considerando o cenário da Pandemia.
Entende que para o caso de represamento de alunos nas disciplinas, uma das alternativas seria o aumento
do número de turmas e os locais para alocação dessas turmas, entretanto, reforça a necessidade de
discussão e do acolhimento das contribuições de todos os interessados. Em segundo momento, salientou a
necessidade do cumprimento do protocolo vacinal e da apresentação da referida comprovação para retorno
presencial dos alunos. Ao final das manifestações, as propostas encaminhadas para apreciação são as
seguintes: 1 - execução de dois semestres letivos no ano civil, não havendo o início do terceiro semestre
letivo no ano de dois mil e vinte e dois; 2 - três semestres letivos para o calendário civil de dois mil e vinte
e dois e a manutenção das datas de início e término dos semestres letivos de 2021/2 e 2022/1, conforme
proposta da PRE, e reinício do semestre 2022/2, para o dia 06 de fevereiro do ano de dois mil e vinte e
três seja alterada para o dia 09 de janeiro de dois mil e vinte e três. Após apreciação, a proposta 1 recebeu
dez votos e a proposta de número 2 recebeu três votos. Desta forma, o posicionamento do Conselho
Departamental a respeito da proposta de calendário acadêmico será encaminhada via SEI à PRE. 16.
Passaporte Vacinal. Sobre este item de pauta, o Presidente do Conselho destacou a importância do
passaporte vacinal tendo em vista o retorno presencial às atividades. Na sequência, o Professor Carlos
Rogério Mauch reiterou o posicionamento anterior, propondo que a exigência do passaporte vacinal deve
ser exigido já no momento da matrícula e o uso obrigatório de máscara, conforme protocolos sanitários já
estabelecidos e amplamente divulgados. A proposta de exigência do passaporte vacinal a todos os
membros da comunidade acadêmica foi apreciada e aprovada por unanimidade. 17. Outros assuntos. Para
este item de pauta, com a palavra, o Professor Moacir Cardoso Elias dedicou os cumprimentos ao
Professor Antonio Costa de Oliveira pelo recebimento do prêmio ''Pesquisador Gaúcho'' concedido pela
FAPERGS. Sobre o Congresso Brasileiro de Agronomia, o Professor Moacir relembrou que no ato do
centenário da FAEM foi realizada durante o evento a reunião da ABEAS (Associação Brasileira de
Educação Agrícola Superior). No ano de dois mil e vinte e três ocorrerá o centenário de fundação da
Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul, o quadragésimo quinto aniversário da Associação dos
Engenheiros Agrônomos de Pelotas e o aniversário de cento e quarenta anos da FAEM. O Congresso
Brasileiro de Agronomia é uma realização da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil
(CONFAEAB), junto às Federações estaduais, no RS, a Sociedade de Agronomia do RS. Em acordo
interno, a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pelotas e a FAEM apresentaram candidatura,
concorrendo com outros Estados, para sediar o evento. Após avaliação das propostas, a Associação dos
Engenheiros Agrônomos de Pelotas e a FAEM foram indicadas como promotoras e apoiadoras do Evento.



Ao final de sua fala, o Professor Moacir destacou a importância da participação de todos os Profissionais
da Agronomia e áreas afins, e ainda, registrou o agradecimento à Direção da FAEM pelo apoio à inciativa.
A seguir, a Professora Nádia Velleda Caldas informou que nos dias três, dez e dezessete de novembro
serão realizadas as defesas de projeto de Trabalho de Conclusão de Curso dos acadêmicos, registrando a
todos(as) o convite para participação na apresentação das referidas defesas. A seguir, o Professor Rogério
Oliveira de Sousa registrou seus cumprimentos ao Professor Antonio Costa de Oliveira pelo prêmio
''Pesquisador Gaúcho'' concedido pela FAPERGS, ressaltando a importância de tal reconhecimento para a
Instituição e especialmente, para a FAEM. Aproveitando a fala anterior sobre as premiações concedidas
pela FAPERGS, O Professor Moacir Cardoso Elias dedicou seus cumprimentos e solicitou o registro em
ata do recebimento do prêmio "Futuro da Terra" pelos Professores Álvaro Renato Dias e Wladimir Padilha
da Silva, ocorrido no corrente ano. Ao final desta pauta, o Professor Dirceu Agostinetto relatou o último
item da pauta de assuntos gerais, sendo este, recursos da Unidade. Relatou sobre a reduzida percentagem
de uso por alguns Departamentos dos recursos descentralizados pela direção, que somavam quarenta
porcento do total recebido ela Unidade. Dos recursos da unidade para o ano vigente, além das despesas de
almoxarifado, foram empenhados recursos para manutenção de equipamentos de laboratórios de ensino de
graduação, aquisição de materiais de construção para reforma dos corredores e, ainda, o empenho de
recursos para aquisição de bebedouros. 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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