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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA CD/FAEM - 04/2022 
Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 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, com a presença dos
Conselheiros: Prof. Rogério Oliveira de Sousa, Prof. Gabrielito Rauter Menezes, Prof. Rafael Aldrighi
Tavares, Prof. Edgar Ricardo Schöffel, Prof.ª Elessandra da Rosa Zavareze, Prof. Uemerson Silva da
Cunha, Prof. Sérgio Leal Fernandes, Prof. Tiago Pedó, Prof. Mateus da Silveira Pasa, Técnicos
Administrativos André Silveira da Silva, Eduardo José Ely e Silva e Rosiane Schwantz do Couto.
Havendo quórum, o Presidente deu início à reunião agradecendo a presença de todos(as) e colocou em
apreciação a pauta da reunião, sendo incluído na pauta no item 5 “Atividade esporádica remunerada” o
processo 23110.038713/2022-18. 1) Apreciação e Aprovação da ATA 03/2022. O Prof. Dirceu
Agostinetto colocou em apreciação a ata 03/2022, sendo a mesma aprovada com duas abstenções. 2)
Concursos professor efetivo - 23110.021421/2022-46 e 23110.021605/2022-14. O Prof. Rogério Sousa
relatou os processos de concursos de professor efetivo, o primeiro na área de Fertilidade do Solo e
Adubação e o segundo na área de Química do Solo, indicando a banca, local de realização, datas de início
das provas e provável encerramento e a situação de homologação/não homologação dos candidatos
inscritos. Ambos os processos foram aprovados no Departamento de Solos (DS) e foram aprovados por
unanimidade no CD. 3) Curso de Especialização em Proteção de Plantas (CEPP) -
23110.031023/2022-38. O Prof. Dirceu relatou o Curso de Especialização em Proteção de Plantas, fazendo
um breve relato do histórico do curso e ressaltando que em função da demanda existente, o curso está
sendo remodelado tanto do ponto de vista regimental quando da criação de doze disciplinas, sendo o
mesmo aprovado no DFs. Informou ainda que em função do curso não ter sido oferecido nos últimos dez
anos, embora não encerrado na UFPel, poderá haver a necessidade de criação do mesmo, estando no
aguardo da posição da NPG/PRPPG. Após apreciação a criação e/ou reativação do curso foi aprovada por
unanimidade no CD. 4) Serviço Acadêmico Voluntário - 23110.037369/2022-40, 23110.037367/2022-51
e 23110.030413/2022-91. O Prof. Dirceu relatou os processos de Serviço Acadêmico Voluntário junto ao
PPG – Sistema de Produção Agrícola Familiar (SPAF)/UFPel, dos docentes Dr.ª Nádia Velleda Caldas e
Dr. Flávio Sacco dos Anjos, ambos os processos foram aprovados em reunião do colegiado do PPGSPAF.
O Prof. Edgar Schöffel destacou a importância da atuação dos referidos docentes junto ao SPAF. O Prof.
Dirceu relatou também o processo de Serviço Acadêmico Voluntário do Prof. Dr. Flávio Gilberto Herter
junto ao PPGA e ao PPGSPAF, o processo foi aprovado pelo Departamento de Fitotecnia (DFt). Todos os
processos foram aprovados por unanimidade no CD. 5) Atividade esporádica remunerada -
23110.018514/2022-9 e 23110.038713/2022-18. O Prof. Uemerson Cunha relatou o processo que trata da
solicitação do Prof. Daniel Bernardi para realizar atividades esporádicas remuneradas junto ao Curso de
Pós-Graduação Lato Sensu em Fitossanidade, a ser ofertado pelo Departamento de Fitotecnia e
Fitossanidade (DFF) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), atividade a ser realizada de forma
online. O processo foi aprovado no Departamento de Fitossanidade (DFs) e aprovado por unanimidade no
CD. O Prof. Rogério relatou o processo que trata da solicitação do Prof. Pablo Miguel para realizar
atividade esporádica remunerada, de acordo com a Resolução nº 46 de 10 de dezembro de 2015 do
COCEPE, a ser realizada no MBA em Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas da Faculdade IBG -
Business School em Rondonópolis-MT. O processo foi aprovado no DS e aprovado por unanimidade no
CD. 6) Projetos de ensino e extensão - 23110.025460/2022-12, 23110.037500/2022-79,
23110.031020/2022-02. O Prof. Dirceu relatou o processo que trata do Projeto de Extensão, intitulado
“XXVIII Congresso Brasileiro de Fruticultura”, sob responsabilidade do Prof. Vagner Brasil Costa, o
processo foi aprovado no DFt. O Prof. Uemerson relatou o processo que trata do projeto de ensino
"Modelos didáticos de microrganismos", sob responsabilidade da Prof.ª Andrea Bittencourt Moura
Baccarin, o processo foi aprovado no DFs. O Prof. Edgar relatou o processo que trata do projeto de
extensão, intitulado “Desenvolvimento de ações de prestação de serviço e qualificação de profissionais de
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melhoramento genético”, sob responsabilidade do Prof. Mateus Pasa, o processo foi aprovado no DFt.
Todos os processos foram aprovados por unanimidade no CD. 7) Outros Assuntos. A) O Prof. Dirceu
relatou que UFPel sofreu mais um corte orçamentário, que o governo federal contingenciou cerca de 5,8%
do orçamento de custeio da Universidade, sendo esperado pela gestão superior que este recurso seja
liberado ainda no corrente ano. Destacou que a gestão dos recursos financeiros da FAEM não foi afetada,
pois a unidade dispunha somente de um valor ínfimo de recurso, após o recolhimento realizado no mês de
setembro do corrente ano. B) O Prof. Dirceu relatou que está sendo realizada discussão na FAEM em
relação a adesão ao Plano de Gestão de Desempenho (PGD) dos Técnicos-Administrativos, tendo sido
realizada reunião na corrente semana com os responsáveis pelos laboratórios e secretarias da Unidade e
que na próxima terça-feira, 11/10/2022, às 08:30, no Salão Nobre da FAEM, haverá reunião da Direção
com os TAEs para discussão e esclarecimentos sobre a implementação do PGD na FAEM. Nada mais
havendo a tratar, o presidente agradeceu a participação de todos(as) e deu por encerrada a reunião,
assinando a presente ATA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Documento assinado eletronicamente por DIRCEU AGOSTINETTO, Diretor, Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel, em 09/10/2022, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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