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ATA 02/2022 CD/FAEM/UFPel
Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se de forma
presencial no Salão Nobre da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, o Conselho Departamental da FAEM (CD), sob a
Presidência do Prof. Dirceu Agostinetto, Diretor da FAEM, para à reunião ordinária 02/2022, com a presença dos
Conselheiros: Prof. Antonio Costa de Oliveira, Prof. Nathan Levien Vanier, Prof. Gabrielito Rauter Menezes, Prof. Rafael
Aldrighi Tavares, Prof. Rogers Ademir Drunn Pereira,  Prof. Fioravante Jaekel dos Santos, Prof. Uemerson Cunha, Profa.
Adriana Dillenburg Meinhart, Prof. Giovani Fiorentini, Prof. Carlos Rogério Mauch, Prof. Edinalvo Rabaioli Camargo,
Profa. Adriana Dillenburg Meinhart,  Prof. Mateus da Silveira Pasa e Prof. Moisés Zotti; Técnicos administrativos em
educação (TAEs) Cristiano Hübner e Solange Tonietto. Havendo quórum, o Presidente deu início a sessão colocando em
apreciação a pauta da reunião, sendo foi incluído o item onze licença para capacitação e doze comissão de eleição para
recomposição do CD, ficando outros assuntos como item treze. A pauta foi aprovada pelos presentes. De imediato o
Conselho Departamental passou a discutir o seguinte assunto 1. ATA 01/2022 - Reunião ordinária - Foi apreciada e
aprovada com três abstenções. 2. ATA 01/2022 - Reunião Extraordinária - Foi apreciada e aprovada com quatro
abstenções. 3. Apreciação de ad referendum da direção referente a eleição da Chefia do DER (23110.015676/2022-70) -
O Prof. Dirceu Agostinetto relatou a tramitação do processo para designar os Profs. Rogers Ademir Drunn Pereira e
Tonismar dos Santos Pereira, para exercerem, respectivamente, as funções de Chefe e Subchefe do Departamento de
Engenharia Rural. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. 4. RAAD (23110.041879/2021-31) - Os chefes de
Departamentos relataram os RAADs dos departamentos, sendo após esclarecimentos de dúvidas pontuais aprovados por
unanimidade. A unidade FAEM totalizou carga horária de ensino de 44215 horas de ensino e 183503 horas totais. 5. Estágio
Probatório - Período de 30 meses (23110.015539/2020-73) - O Prof. Nathan Levien Vanier relatou aos presentes as
atividades exercitas, avaliações e notas obtidas pela Profa. Graciela Völz Lopes em seu estágio probatório, posto em
apreciação foi aprovado por unanimidade.  6. Plano Plurianual de Capacitação - Foi apresentado pelos chefes de
departamento a inclusão dos seguintes docentes e TAEs no plano de capacitação dos anos 2022/23: Profa. Andréa B. Moura
Baccarin, Prof. Jerônimo V. de Araújo Filho, Prof. Leandro José Dallagnol, Prof. Luís Antônio de Ávila, Prof. Cassio Cassal
Brauner, Prof. Victor Fernando Bütow Roll, Prof. Stefani Macari, Profa. Carla Joice Härter, Prof. Lúcio A. de Oliveira
Fernandes, Prof. Mário Duarte Canever, Prof. Décio Souza Cotrim, Prof. Mário Conill Gomes, Prof. Antônio Costa de
Oliveira, Profa. Andréia da Silva Almeida, Prof. Carlos Rogério Mauch, Prof. Edgar Ricardo Schöffel, Profa. Lilian Vanussa
Madruga de Tunes, Prof. Paulo Roberto Grolli, Prof. Paulo Celso de Mello Farias, Profa. Roberta Marins Nogueira Peil,
Profa. Adriane Marinho Assis, TAEs Josiele Garcia Dutra, Marcelo Frio Marins, Ladislau Seus Silveira, Norma Alessandra
Dias Brauner e Roseane Schwantz Couto. 7- Criação das disciplinas – Disciplinas do Departamento de Fitotecnia
(23110.011158/2022-87), (23110.011162/2022-45), (23110.011167/2022-78): o Prof. Carlos Rogério Mauch relatou aos
presentes criação da disciplina Fisiologia da  Semente, sob responsabilidade do Prof. Tiago Zanatta Aumonde; criação da
disciplina Gestão da Qualidade de Sementes sob responsabilidade da Profa. Lilian Vanussa Madruga de Tunes; e, criação
da disciplina Proteção de Cultivos, sob responsabilidade do Prof. Tiago Pedó. Após esclarecimentos de dúvidas foram
colocadas para apreciação sendo as duas primeiras aprovadas por unanimidade e a última aprovada com um voto contrário.
Disciplinas do Departamento de Fitossanidade (23110.015618/2022-46): O Prof. Edinalvo Rabaioli Camargo foi convidado
a relatar o processo de criação das disciplinas vinculadas ao PPGFS dentro do Programa de Cooperação Interinstitucional em
parceria com o Equador. As disciplinas são: Integrated Weed Management, Herbicide Chemistry and Physiology in Plants,
Weed Biology and Ecology, Epidemiology and Plant Disease Management, Principles of Plant Pathology e Entomology
Principles. Após o relato foi posto em votação e foram aprovadas por unanimidade. 8. Atividade esporádica remunerada
(23110.016196/2022-26) - O Prof. Prof. Uemerson Cunha relatou que o Prof. Prof. Leandro José Dallagnol foi convidado
participar como palestrante e orientador de trabalho de conclusão de curso no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em
Fitossanidade a ser ofertado pelo Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade (DFF) da Universidade Federal do Paraná,
sendo a solicitação aprovada no DFS. Após esclarecimentos a solicitação foi aprovada por unanimidade. 9. Lotação do
PPGDTSA na FAEM - 23110.015765/2022-16 - Os Profs. Dirceu Agostinetto e Gabrielito Rauter Menezes fizeram um
breve relato desde a criação do PPGDTSA até a sua atual situação, sendo o Programa um projeto de docentes da FAEM em
parceria com docentes do Centro de ciência socio-organizacionais - CCSO (antiga FAT), em que as atividades e gestão eram
divididas entre as duas unidades acadêmicas. Por definição do colegiado do PPGDTSA e com anuência do conselho do
CCSO, está sendo solicitada a lotação do PPGDTSA no Departamento de Ciências Sociais Agrárias/FAEM. Após
esclarecimentos foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 10. Vagas bacharelados - Após exposição dos
coordenadores dos colegiados que o edital estava com algumas informações confusas, foi acertado que seria realizado pedido
para suspensão do edital e que em caso de manutenção o CRA realiza-se os cálculos dos encargos. Ainda, ficou definido que
os colegiados seguiriam formalizando a proposta com os dados disponíveis. 11. Licença para capacitação – O Prof. Dirceu
Agostinetto relatou a solicitação de licença capacitação da TAE Norma Alessandra Dias Brauner, para o período de vinte e
quatro de maio a trinta de junho de dois mil e vinte e dois. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 12. Comissão para



eleição de representantes do CD/FAEM: Foram indicados os Profs. Prof. Antonio Costa de Oliveira e Gabrielito Rauter
Menezes e a TAE Rosiane Schwantz do Couto, para juntos coordenar o processo de eleição de novos representantes do CD
para a representação dos professores titulares, professores adjuntos, programas de pós-graduação e TAEs. 13. Outros
assuntos – O Prof. Dirceu Agostinetto informou que após tratativas a FAEM recebeu a doação de 10 bovinos leiteiros da
EMBRAPA CPACT (SEI 23110.016838/2022-91), os quais estão lotados no Centro Agropecuário da Palma. A direção da
FAEM agradeceu o empenho do Dr. André Andres, chefe da ETB/EMBRAPA pelo empenho na formalização da doação e
informa que os animais serão utilizados para realização de atividades práticas para formação profissionais dos alunos dos
cursos de Agronomia e Zootecnia da FAEM/UFPel. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a participação de
todos(as) e deu por encerrada a reunião, assinando a presente ATA. XXXXXX
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