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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA 05 2022 CD/FAEM

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez 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. Carlos Rogério
Mauch, Prof.ª Adriana Dillenburg Meinhart, Prof.ª Elessandra da Rosa Zavareze, Prof. Uemerson Silva da
Cunha, Prof. Álvaro Renato Guerra Dias, Prof. Moacir Cardoso Elias, Prof.ª Arione Augusti Boligon, Prof.
Edinalvo Rabaioli Camargo, Prof. Giovani Fiorentini, Prof. Rogers Ademir Drunn Pereira, Técnicos
Administrativos André Silveira da Silva, Eduardo José Ely e Silva e Rosiane Schwantz do Couto,
Discentes Fernanda Goulart Acosta e Robson Bosa. Havendo quórum, o Presidente deu início à reunião
agradecendo a presença de todos(as) e consultou os(as) conselheiros(as) se havia algum item para incluir
em pauta, foi incluído na pauta o item 13) SisCLATEN e o item 14) Professor Visitante DCTA. 1) ATA
04/2022 e ATA 03/2022 (reunião extraordinária). O Prof. Dirceu colocou em apreciação a ata ATA
04/2022, a ata foi apreciada e aprovada com três abstenções; e, colocou em apreciação a ATA 03/2022
(reunião extraordinária), a ata foi apreciada e aprovada com duas abstenções. 2) Ad referendum
(23110.039387/2022-66). O Prof. Rogers relatou o processo 23110.039387/2022-66, já aprovado ad
referendum, que trata da promoção para classe Titular do Prof. Rodrigo Rizzi do Departamento de
Engenharia Rural, o processo foi aprovado por unanimidade. 3) Concursos Professor efetivo
(23110.021605/2022-14; 23110.021421/2022-46; 23110.031493/2022-00 e 23110.032443/2022-31). O
Prof. Rogério relatou o processo 23110.021605/2022-14, relativo ao Concurso Público Docente na área de
Química do Solo, apresentou o resultado final do concurso, cujo resultado foi homologado pelo
Departamento de Solos. O processo foi aprovado por unanimidade no CD. O Prof. Rogério de relatou o
processo 23110.021421/2022-46, relativo ao Concurso Público Docente na área de Fertilidade do Solo e
Adubação, apresentou o resultado final do concurso, cujo resultado foi homologado pelo Departamento de
Solos. O processo foi aprovado por unanimidade no CD. O Prof. Rogério agradeceu aos técnicos Rosiane
do Couto, Cristiano Hübner e Geri Eduardo Meneghello pelo auxilio no decorrer dos concursos do DS. O
Prof. Moacir sugeriu que fosse feito uma minuta a ser enviada ao COCEPE, solicitando que seja revisto o
índice multiplicador da produção, haja visto que nos casos de candidatas afastadas durante o período da
maternidade há acréscimo de 30% em toda sua produção, o que gera alteração significativa no resultado
final do concurso. Ficou estabelecido que os Profs. Moacir e Rogério farão a minuta e apresentarão a
direção da unidade para encaminhamento ao COCEPE. O Prof. Gabrielito relatou o processo
23110.031493/2022-00, que trata do Concurso Público Docente na área de Extensão Rural ou Sociologia
Rural, apresentando o resultado final do concurso, cujo resultado foi homologado no DCSA, aproveitou o
ensejo e agradeceu a direção da unidade e os técnicos Rosiane do Couto e Cristiano Hübner pelo auxílio
prestado no decorrer do concurso. O processo foi aprovado por unanimidade no CD. O Prof. Uemerson
relatou o processo 23110.032443/2022-31, relativo ao Concurso Público Docente para a área de
fitopatologia, apresentando o resultado final, cujo resultado foi aprovado pelo DFs, aproveitou o ensejo e
agradeceu aos técnicos Felipe Santana, Rosiane do Couto, Dário Knüppe e Jocasta Soares dos Santos pelo
auxílio prestado no decorrer do concurso. O processo foi aprovado por unanimidade no CD. 4) Concurso
Professor substituto (23110.032497/2022-05). O Prof. Carlos relatou o processo 23110.032497/2022-05,
que trata da Seleção Pública para Professor Substituto em Silvicultura, apresentando o resultado final do
concurso, cujo resultado foi homologado pelo DFt. O processo foi aprovado por unanimidade no CD. 5)
Chefia do DFs (23110.046855/2022-59). O Prof. Uemerson relatou o processo 23110.046855/2022-59,
que trata da eleição para nova chefia do Departamento de Fitossanidade, informou que, em virtude de
nenhum colega ter apresentado o nome para assumir a chefia do DFs, o mesmo colocou seu nome à
disposição para mais um período. Assim, de modo a compor as listas tríplices para chefe e subchefe,
respectivamente, foi realizada votação, cujo resultado foi o seguinte: Chefe - Uemerson Silva da Cunha (5
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votos), Leandro José Dallagnol (2 votos) e Daniel Bernardi (1 voto); e, Subchefe - Leandro José Dallagnol
(5 votos), Uemerson Silva da Cunha (2 votos) e Daniel Bernardi (1 voto). O resultado indicou os nomes
dos professores Uemerson Silva da Cunha e Leandro José Dallagnol para os cargos de chefe e subchefe
respectivamente. O processo foi aprovado por unanimidade no CD. 6) Remoção de servidor
(23110.043288/2022-89). O Prof. Dirceu relatou o processo 23110.043288/2022-89, que trata da remoção
a pedido da servidora Raphaella Lobo Barbosa de Jezus, para a Pró-reitora de Planejamento e
Desenvolvimento. O CD aprovou a remoção da servidora desde que seja assegurada a reposição do código
de vaga ou de um(a) servidor (a) de igual qualificação para o cargo na FAEM.  A remoção da servidora foi
aprovada por unanimidade no CD. 7) Estágio Probatório (23110.015542/2020-97). O Prof. Moacir
relatou o processo 23110.015542/2020-97, que trata do relatório de atividades parcial (18 meses) do
estágio probatório da Prof.ª Adriana Dillenburg Meinhart, o relatório com parecer favorável foi aprovado
no DCTA. O processo foi aprovado por unanimidade no CD. 8) Projeto de pesquisa
(23110.042460/2022-87). A Prof.ª Arione relatou o processo 23110.042460/2022-87, que trata do projeto
de pesquisa intitulado “Programa de Cooperação para o Fortalecimento do Curso de Pós-graduação em
Zootecnia da Universidade Federal de Pelotas (PPGZ) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA) – Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves (CNPSA)”, projeto aprovado no DZ. O
processo foi aprovado por unanimidade do CD. 9) Serviço acadêmico voluntário (23110.047165/2022-
17). O Prof. Gabrielito relatou o processo 23110.047165/2022-17, que trata da solicitação de prestação de
serviço acadêmico voluntário do Prof. Augusto Haubner Gameiro, da Universidade de São Paulo (USP),
junto do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais
(PPGDTSA), informou que a USP manifestou concordância com a prestação de serviço voluntário do
referido professor e que a solicitação foi aprovada pelo colegiado do PPGDTSA. O processo foi aprovado
por unanimidade no CD. 10) Exoneração do cargo de Vice-Diretor (23110.047326/2022-72). O Prof.
Dirceu relatou o processo 23110.047326/2022-72, que trata da solicitação de exoneração do Prof. Antônio
Costa de Oliveira do cargo de Vice-Diretor da FAEM, por motivos pessoais. O Prof. Dirceu informou que
as principais opções a serem seguidas é a indicação de pró-tempore até o retorno do semestre e proceder
eleição para o cargo ou realizar a eleição agora. O Prof. Mauch sugeriu que o atual Diretor indique um
nome para assumir o cargo de Vice-Diretor pro tempore, haja visto que o atual Diretor foi eleito
democraticamente e entende-se que o mesmo detém a prerrogativa de indicar um Vice-Diretor, e que
posteriormente indique uma lista tríplice ao CD para homologação. A proposta foi aprovada por
unanimidade no CD. 11) Espaço da biblioteca. O Prof. Dirceu relatou que o espaço utilizado
anteriormente pela biblioteca das Ciências Agrárias retornou à gestão da FAEM e propôs que seja
reestruturado para ser um ambiente de convivência, com a abertura de uma cantina, devidamente licitada,
e para abrigar os diretórios acadêmicos e as atléticas dos cursos de Agronomia e Zootecnia, o grupo PET
da Agronomia e ECAPE. Quanto aos espaços atualmente ocupados pelo diretório acadêmico e a atlética
do Curso de Agronomia, estes serão convertidos em duas salas de aula e a sala utilizada pelo PET e
ECAPE será transformada em sala de defesas, reuniões e sala auxiliar a Colegiado do Curso de
Agronomia, solucionando uma demanda a muito tempo almejada. A discente Fernanda se manifestou
favorável a alteração, ressaltando que o novo espaço vai qualificar a permanência dos alunos durante os
intervalos de aula na FAEM. A proposta foi aprovada por unanimidade no CD. 12) Reposição de
equipamentos do Departamento de Engenharia Rural. O Prof. Rogers relatou que o DER encontrar-se
com equipamentos defasados e que, em virtude disto, as aulas de topografia estão sendo prejudicas. O
Prof. Rogers solicitou que a unidade realizasse aquisição de novos equipamentos. O Prof. Dirceu relatou
que a unidade se encontra com recursos escassos, que mal cobrem o custo de material de consumo, não
sendo possível planejar compras de equipamentos até que os recursos destinados a FAEM sejam
reajustados. O Prof. Dirceu orientou que esta demanda seja encaminhada a reitoria, buscando aporte
financeiro para tais equipamentos. 13) SisCLATEN. O Prof. Rogers informou que os professores que
pretenderem executar projetos de aerolevantamento no território nacional devem realizar o cadastro no
SisCLATEN. 14) Professor Visitante DCTA 23110.047816/2022-79. A prof.ª Elessandra relatou o
processo 23110.047816/2022-79, relativo ao concurso de professor visitante (Edital 154/2022), onde
consta a homologação das inscrições de Helen Cristina dos Santos Hackbart, Juliana Aparecida Correia
Bento, Juliana Botelho Moreira e Laura Martins Fonseca. Consta também no processo a banca de
avaliação do Edital constituída pelos Professores Graciela Völz Lopes, Márcia Arocha Gularte e Leonardo
Nora. O processo foi aprovado no PPGCTA. O processo foi aprovado por unanimidade no CD. 15) Outros
Assuntos. A) O Prof. Carlos solicitou que seja realizada uma requalificação do corredor e dos banheiros
do DFt, e que dentro do possível seja feita a instalação de um ar condicionado na sala dois do CLAF, haja
visto que a mesma é muito quente. Ainda, fez um agradecimento para a Prof.ª Marília Lazarotto do Centro
de Engenharias, pois a mesma prestou um serviço inestimável ao atender uma disciplina concentrada



12/12/2022 21:45 SEI/UFPel - 1984321 - Ata de Reunião

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2235696&infra_sist… 3/3

durante o afastamento da Prof.ª Aline Ritter Curti. B) A Prof.ª Arione informou a aposentadoria do Prof.
Juvêncio Luis Osório Fernandes Pouey e agradeceu ao mesmo por todos os serviços prestados durante sua
trajetória na FAEM. C) O Prof. Dirceu relatou a Portaria nº 2592, de 05 de dezembro de 2022, na qual
consta que a partir de 07/12/2022 torna-se obrigatório o uso de máscaras em todos os espaços internos
(fechados) da UFPel e que em espaços externos, fica recomendada a utilização. D) O Prof. Dirceu
informou a todos que na data de 08/12/2022 será realizado um almoço de confraternização no
CTG/FAEM, em comemoração aos 139 anos da FAEM, e que os ingressos estão disponíveis na Direção da
FAEM ou com os discentes da atlética do Curso de Agronomia. Nada mais havendo a tratar, o presidente
agradeceu a participação de todos(as) e deu por encerrada a reunião, assinando a presente
ATA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Documento assinado eletronicamente por DIRCEU AGOSTINETTO, Diretor, Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel, em 12/12/2022, às 21:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 1984321 e
o código CRC 210CE832.
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