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PORTARIAS DA REITORIA
Portaria R nº. 1510, de 27/11/2006
Prorroga o afastamento concedido no
período de 09/02/2004 a 08/08/2006,
parcial sem bolsa, conforme portaria
R nº. 0661 de 08/06/2004, para o pe-
ríodo de 09/08/2006 a 08/08/2007, da
professora Andrea Gomes de Oli-
veira, da Faculdade de Odontologia
da UFU – FOUFU, processo
23117.002882/2004-78, para continu-
ação do doutorado, na Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto/USP,
na cidade de Ribeirão Preto, no Es-
tado de São Paulo, Brasil, conforme
autorização 0200/2006-FOUFU. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
retroagindo seus efeitos ao período
mencionado no artigo anterior, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria R nº. 1512, de 27/11/2006
Prorroga o afastamento concedido no
período de 01/07/2006 a 31/12/2006,
integral sem bolsa, conforme porta-
ria R nº. 0810 de 07/07/2006, para o
período de 01/01/2007 a 30/06/2007,
do professor Jairo Dias Carvalho, do
Departamento de Filosofia da UFU –
DEFIL, processo 23117.003865/2006-10,
para continuação dos estudos de pós-
doutoramento, na Universidade Fede-
ral de Minas Gerais – UFMG, na cida-
de de Belo Horizonte, no Estado de
Minas Gerais, Brasil, conforme autori-
zação 0200/2006-FOUFU. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Portaria R nº. 1513, de 27/11/2006
Dispensa a partir de 23/11/2006 da fun-
ção de Secretária da Diretoria do Hos-
pital Veterinário (FG-7), desta Universi-
dade, a servidora Vânia Amaral da Ro-
cha. Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos retroativos a 23/11/2006.
Revoga-se a portaria R nº. 0180/2001.

Portaria R nº. 1514, de 27/11/2006
Designa o servidor Nilton César de
Souza, para exercer a função de Se-
cretário da Diretoria do Hospital Ve-
terinário (FG-7), desta Universidade,
em substituição à servidora Vânia
Amaral da Rocha. O servidor ora de-
signado responderá pela função a
partir de 07/12/2006. Esta portaria
entra em vigor em 07/12/2006.

Portaria R nº. 1515, de 27/11/2006
Designa a servidora Vânia Amaral da
Rocha, para exercer a função de
Chefe de Setor Administrativo, da Di-
visão de Apoio Administrativo, da Di-
retoria do Hospital Veterinário (FG-6),
desta Universidade. A servidora ora
designada responderá pela função a
partir de 24/11/2006. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos retroativos a 24/11/2006.

Portaria R nº. 1516, de 27/11/2006
Designa a servidora Ana Maria Go-
mes Moura, para exercer a função
de Secretária do Setor de Enferma-
ria de Psiquiatria, da Diretoria Clínica
(FG-7), desta Universidade. A servi-
dora ora designada responderá pela
função a partir de 01/12/2006. Esta por-
taria entra em vigor em 01/12/2006.

Portaria R nº. 1518, de 27/11/2006
Dispensa a partir de 19/11/2006 da
função de Coordenadora Pro Tempore
do Curso de Psicologia, do Instituto
de Psicologia (FG-1), desta Univer-
sidade, a professora Maria José Ri-
beiro. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos retroativos a
19/11/2006. Revoga-se a portaria R
nº. 0914/2006.

Portaria R nº. 1519, de 27/11/2006
Designa o professor Joaquim Carlos

Rossini, para exercer a função de
Coordenador Pro Tempore do Curso
de Psicologia, do Instituto de Psico-
logia (FG-1), desta Universidade, em
substituição à professora Maria José
Ribeiro. O professor ora designado
responderá pela função a partir de
20/11/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos retroati-
vos a 20/11/2006.

Portaria R nº. 1520, de 29/11/2006
Prorroga o afastamento concedido à
professora Zeina Abdulmassih Khoury
Simão, do Instituto de Letras e Lin-
güística da UFU – ILEEL, processo
23117.008701/95-92, integral com bol-
sa, conforme portarias R nº. 017 de
07/01/2004, R nº. 1014 de 12/09/2005
e R nº. 1146 de 08/09/2006, para o
período de 01/09/2006 a 31/03/2007,
para continuação dos estudos de dou-
toramento, na Universidade de São
Paulo – USP/SP, na cidade de São
Paulo, no Estado de São Paulo, Bra-
sil, conforme autorização 0573/2006-
ILEEL. Esta portaria entra em vigor
nesta data, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 1521, de 29/11/2006
Dispensa a partir de 30/11/2006 da
função de Chefe do Setor de Meca-
nografia Santa Mônica, da Divisão de
Serviços Gerais, da Prefeitura Univer-
sitária (FG-6), desta Universidade, o
servidor Jair José da Silva. Esta por-
taria entra em vigor em 30/11/2006.
Revoga-se a portaria R nº. 040A/1994.

Portaria R nº. 1522, de 29/11/2006
Designa o servidor Gerson Lício Ma-
chado, para exercer a função de Che-
fe do Setor de Mecanografia Santa
Mônica, da Divisão de Serviços Ge-
rais, da Prefeitura Universitária (FG-
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6), desta Universidade, em substitui-
ção ao servidor Jair José da Silva. O
servidor ora designado responderá
pela função a partir de 01/12/2006.
Esta portaria entra em vigor em
01/12/2006.

Portaria R nº. 1523, de 29/11/2006
Dispensa a partir de 30/11/2006 da
função de Encarregado de Turno da
Prefeitura Universitária (FG-9), desta
Universidade, o servidor Edson Reis.
Esta portaria entra em vigor em
30/11/2006. Revoga-se a portaria R
nº. 0818/2005.

Portaria R nº. 1524, de 29/11/2006
Designa a servidora Nívia Nunes
Martins, para exercer a função de En-
carregada de Turno, da Prefeitura
Universitária (FG-9), desta Universi-
dade, em substituição ao servidor
Edson Reis. A servidora ora designa-
da responderá pela função a partir
de 01/12/2006. Esta portaria entra em
vigor em 01/12/2006.

Portaria R nº. 1525, de 29/11/2006
Dispensa a partir de 30/11/2006 da
função de Chefe do Setor de Mecano-
grafia Umuarama, da Divisão de Ser-
viços Gerais, da Prefeitura Universi-
tária (FG-6), desta Universidade, o
servidor Wilton Alves de Araújo. Esta
portaria entra em vigor em 30/11/2006.
Revoga-se a portaria R nº. 0365/2003.

Portaria R nº. 1526, de 29/11/2006
Designa o servidor Edson Reis para
exercer a função de Chefe do Setor
de Mecanografia Umuarama, da Di-
visão de Serviços Gerais, da Prefei-
tura Universitária (FG-6), desta Uni-
versidade, em substituição ao servi-
dor Wilton Alves de Araújo. O servidor
ora designado responderá pela fun-
ção a partir de 01/12/2006. Esta por-
taria entra em vigor em 01/12/2006.

Portaria R nº. 1527, de 29/11/2006
Dispensa a partir de 30/11/2006 da
função de Chefe de Setor da Direto-
ria Clínica (FG-6), desta Universida-
de, o servidor Esvandir Teixeira. Esta
portaria entra em vigor em 30/11/2006.
Revoga-se a portaria R nº. 0898/2005.

Portaria R nº. 1528, de 29/11/2006
Designa o servidor Esvandir Teixeira,
para exercer a função de Chefe do
Setor de Laboratório de Neuroana-
tomia, da Faculdade de Medicina (FG-
6), desta Universidade. O servidor ora
designado responderá pela função a
partir de 01/12/2006. Esta portaria
entra em vigor em 01/12/2006.

Portaria R nº. 1529, de 29/11/2006
Dispensa a partir de 30/11/2006 da
função de Assessora Especial 2, da
Reitoria (CD-4), desta Universidade,
a servidora Marina Grama Braga
Rabelo. Esta portaria entra em vigor
em 30/11/2006. Revoga-se a portaria
R nº. 885/2006.

Portaria R nº. 1530, de 29/11/2006
Designa a servidora Marina Grama
Braga Rabelo, para exercer a função
de Assessora Especial 2, da Reitoria
(CD-4), desta Universidade. A servi-
dora ora designada responderá pela
função no período de 01/12/2006 a
20/12/2006. Esta portaria entra em
vigor em 01/12/2006.

Portaria R nº. 1534, de 01/12/2006
Dispensa a partir de 29/11/2006 da
função de Coordenador do Curso de
Ciências Econômicas, do Instituto de
Economia (FG-1), desta Universida-
de, o professor Clésio Lourenço
Xavier. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos retroativos a
29/11/2006. Revoga-se a portaria R
nº. 1297/2004.

Portaria R nº. 1535, de 01/12/2006
Designa o professor Clésio Louren-
ço Xavier, para exercer a função de
Coordenador Pro Tempore do Curso
de Ciências Econômicas, do Instituto
de Economia (FG-1), desta Univer-
sidade. O professor ora designado
responderá pela função a partir de
30/11/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos retroati-
vos a 30/11/2006.

Portaria R nº. 1536, de 01/12/2006
Designa o servidor Eduardo Filice
Chayb, para exercer a função de
Chefe do Setor de Referência e Trei-

namento, da Divisão de Atendimento
ao Usuário Umuarama, da Diretoria
do Sistema de Bibliotecas, da Pró-
Reitoria de Graduação (FG-6), desta
Universidade, em substituição à
servidora Maira Nani França Moura
Goulart. O servidor ora designado
responderá pela função a partir de
30/11/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos retroati-
vos a 30/11/2006.

Portaria R nº. 1537, de 01/12/2006
Dispensa a partir de 30/11/2006 da
função de Coordenador Pro Tempore
do Programa de Pós-Graduação em
Economia, do Instituto de Economia
(FG-1), desta Universidade, o profes-
sor Marcelo Dias Carcanholo. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 30/11/2006.
Revoga-se a portaria R nº. 1264/2006.

Portaria R nº. 1538, de 01/12/2006
Designa o professor Niemeyer Almei-
da Filho, para exercer a função de
Coordenador Pro Tempore do Progra-
ma de Pós-Graduação em Economia,
do Instituto de Economia (FG-1), des-
ta Universidade, em substituição ao
professor Marcelo Dias Carcanholo.
O professor ora designado responde-
rá pela função a partir de 01/12/2006.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 1553, de 04/12/2006
Designa o professor José Roberto
Mineo, para exercer a função de Co-
ordenador Pro Tempore do Curso de
Biomedicina, do Instituto de Ciências
Biomédicas, desta Universidade. O
professor ora designado responderá
pela função a partir de 22/11/2006.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, retroativa a 22/11/2006.

Portaria R nº. 1554, de 04/12/2006
Concede ao professor Teódulo Au-
gusto Campelo de Vasconcelos, a in-
corporação de 02/10 (dois décimos),
à sua remuneração, compreendendo:
1° décimo da função de confiança de
Chefe de Departamento, exercida no
período de 01/02/1997 a 31/01/1998
(FG-1).
2° décimo da função de confiança de
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Chefe de Departamento, exercida no
período de 01/02/1997 a 31/01/1998
(FG-1).
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros disciplinados
pela Lei nº. 9.624, de 02/04/1998.

Portaria R nº. 1558, de 05/12/2006
Concede ao professor Adolar Ferreira
de Faria, a incorporação de 10/10
(dez décimos), à sua remuneração,
compreendendo:
1° décimo da função de confiança de
Chefe de Departamento, exercida no
período de 26/11/1984 a 25/11/1985
(FG-1).
2° décimo da função de confiança de
Chefe de Departamento, exercida no
período de 26/11/1984 a 25/11/1985
(FG-1).
3° décimo da função de confiança de
Chefe de Departamento, exercida no
período de 26/11/1985 a 25/11/1986
(FG-1).
4° décimo da função de confiança de
Chefe de Departamento, exercida no
período de 26/11/1985 a 25/11/1986
(FG-1).
5° décimo da função de confiança de
Representante de Centro, exercida nos
períodos de 26/11/1986 a 29/11/1986

e 01/12/1987 a 26/11/1988 (FG-7).
6° décimo da função de confiança de
Representante de Centro, exercida nos
períodos de 26/11/1986 a 29/11/1986
e 01/12/1987 a 26/11/1988 (FG-7).
7° décimo da função de confiança de
Chefe de Departamento, exercida no
período de 27/11/1988 a 26/11/1989
(FG-1).
8° décimo da função de confiança de
Chefe de Departamento, exercida no
período de 27/11/1988 a 26/11/1989
(FG-1).
9° décimo da função de confiança de
Chefe de Departamento, exercida no
período de 27/11/1989 a 26/11/1990
(FG-1).
10° décimo da função de confiança de
Chefe de Departamento, exercida no
período de 27/11/1989 a 26/11/1990
(FG-1).
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros disciplinados
pela Lei nº. 9.624, de 02/04/1998.

Portaria R nº. 1563, de 11/12/2006
Constitui uma Comissão com a finali-
dade de promover estudo sobre a
possibilidade de terceirização das ati-
vidades atinentes aos cargos em
extinção no plano de carreiras do ser-

viço público federal, notadamente ati-
vidades ligadas ao Hospital de Clíni-
cas de Uberlândia. São nomeados
membros desta Comissão os servido-
res Aluízio José Alves, Lílian Macha-
do de Sá, Marcos Ferreira de Rezen-
de, Francisco Luiz Pereira da Costa,
João Batista do Amaral, Maria do Car-
mo de Oliveira, Lindioneza Ribeiro
Adriano, Durval Veloso da Silva e Lu-
zia Marivalda Barreiro Costa, a fim
de que, reunidos sob a presidência
do primeiro, executem o disposto no
artigo anterior. A Comissão deverá
concluir seus trabalhos no prazo de
60 dias. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R nº. 1567, de 11/12/2006
Designa o professor Rafael Cordeiro
Silva, como substituto do Coordena-
dor do Programa de Pós-Graduação
em Filosofia, nível de Mestrado, da
Faculdade de Artes, Filosofia e Ciên-
cias Sociais, desta Universidade, em
caso de afastamentos, ausências e
impedimentos do Coordenador do re-
ferido Programa. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos re-
troativos a 04/12/2006.

PORTARIAS DA PROREH
Portaria Proreh n°. 1120, de 20/11/2006
Designa o professor Ademir Cavalhei-
ro para substituir a Assessora Espe-
cial 3, da Reitoria (FG-1), desta Uni-
versidade, no período de 04/11/2006
a 03/03/2007. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos
retroativos a 04/11/2006.

Portaria Proreh n°. 1121, de 20/11/2006
Designa o servidor Wander Silva para
substituir o Encarregado de Turno da
Divisão de Vigilância e Segurança
Patrimonial, da Prefeitura Universitá-
ria (FG-9), desta Universidade, no
período de 11/11/2006 a 10/01/2007.
Concede o pagamento da substitui-

ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos retroati-
vos a 11/11/2006.

Portaria Proreh n°. 1122, de 20/11/2006
Designa a professora Patrícia Silves-
tre de Freitas para substituir o Dire-
tor da Faculdade de Educação Físi-
ca (FG-1), desta Universidade, no
período de 19/11/2006 a 13/12/2006.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos retroati-
vos a 19/11/2006.

Portaria Proreh n°. 1123, de 20/11/2006
Designa a servidora Marlene Pereira

Borges para substituir a Gerente da
Divisão de Apoio ao Estudante, da
Diretoria de Assuntos Estudantis, da
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Assuntos Estudantis (FG-4), desta Uni-
versidade, no período de 20/11/2006
a 26/11/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 1124, de 20/11/2006
Designa a servidora Eminéa Apare-
cida Vinhais Franco para substituir a
Gerente da Oficina da Vida, da Dire-
toria de Administração e Desenvolvi-
mento de Programas Sociais, da Pró-
Reitoria de Recursos Humanos (FG-
4), desta Universidade, no período de
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20/11/2006 a 29/11/2006. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 1125, de 20/11/2006
Designa a servidora Salma de Almei-
da Noronha para substituir a Gerente
da Divisão de Pessoal, da Diretoria
de Administração de Pessoal, da Pró-
Reitoria de Recursos Humanos (FG-
4), desta Universidade, no período de
20/11/2006 a 17/12/2006. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 1126, de 20/11/2006
Designa a servidora Maria Aparecida
Perim para substituir a Secretária
Geral (CD-4), desta Universidade, no
período de 21/11/2006 a 27/11/2006.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 21/11/2006.

Portaria Proreh n°. 1127, de 20/11/2006
Designa o servidor José Humberto de
Almeida para substituir a Diretora da
Diretoria de Administração e Desen-
volvimento de Programas Sociais, da
Pró-Reitoria de Recursos Humanos
(CD-4), desta Universidade, no perío-
do de 27/11/2006 a 29/11/2006. Con-
cede o pagamento da substituição
conforme opção constante no proces-
so. Esta portaria entra em vigor em
27/11/2006.

Portaria Proreh n°. 1133, de 22/11/2006
Designa a servidora Maria Auxiliadora
Gomes Santos para substituir a Ge-
rente da Divisão de Provimento e
Acompanhamento de Pessoal, da Di-
retoria de Provimento, Acompanha-
mento e Administração de Carreira,
da Pró-Reitoria de Recursos Huma-
nos (FG-4), desta Universidade, no
período de 27/11/2006 a 29/11/2006.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 27/11/2006.

Portaria Proreh n°. 1192, de 23/11/2006
Designa o servidor José Umberto
Marson para substituir o Chefe do
Setor de Marcenaria, da Divisão de
Serviços Gerais, da Prefeitura Univer-
sitária (FG-6), desta Universidade, no
período de 08/12/2006 a 22/12/2006.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 08/12/2006.

Portaria Proreh n°. 1219, de 27/11/2006
Designa a professora Neuza Maria de
Castro para substituir o Diretor do Ins-
tituto de Biologia (FG-1), desta Uni-
versidade, no período de 08/12/2006
a 22/12/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 08/12/2006.

Portaria Proreh n°. 1220, de 27/11/2006
Designa o servidor Marco Túlio Rosa
para substituir a Chefe do Setor de
Editora, da Divisão de Gráfica, da
Diretoria de Imprensa Universitária,
da Pró-Reitoria de Planejamento e
Administração (FG-6), desta Univer-
sidade, no período de 15/12/2006 a
13/01/2007. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 15/12/2006.

Portaria Proreh n°. 1235, de 28/11/2006
Designa a servidora Marina Grama
Braga Rabelo para substituir o Dire-
tor da Diretoria de Provimento, Acom-
panhamento e Administração de Car-
reira, da Pró-Reitoria de Recursos Hu-
manos (CD-4), desta Universidade, no
período de 21/12/2006 a 10/01/2007.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 21/12/2006.

Portaria Proreh n°. 1236, de 29/11/2006
Designa o servidor Roberto Cândido
dos Reis para substituir o Diretor da
Diretoria de Administração de Pes-
soal, da Pró-Reitoria de Recursos
Humanos (CD-4), desta Universidade,
no período de 27/11/2006 a 29/11/2006.
Concede o pagamento da substitui-

ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos retroati-
vos a 27/11/2006.

Portaria Proreh n°. 1237, de 29/11/2006
Designa a servidora Maria de Lourdes
Pereira Costa para substituir a Geren-
te da Divisão de Apoio ao Estudante,
da Diretoria de Assuntos Estudantis,
da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Assuntos Estudantis (FG-4), desta Uni-
versidade, no período de 28/11/2006
a 12/12/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos
retroativos a 28/11/2006.

Portaria Proreh n°. 1238, de 29/11/2006
Designa a servidora Regina Apare-
cida de Sousa para substituir a Che-
fe do Setor de Periódicos, da Divisão
de Atendimento ao Usuário Umuara-
ma, da Diretoria do Sistema de Bibli-
otecas, da Pró-Reitoria de Gradua-
ção (FG-6), desta Universidade, no
período de 07/12/2006 a 21/12/2006.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 07/12/2006.

Portaria Proreh n°. 1312, de 04/12/2006
Designa a servidora Iêda Virgínia Ri-
beiro Machado para substituir a Che-
fe do Setor de Circulação e Reserva,
da Divisão de Atendimento ao Usuá-
rio Umuarama, da Diretoria do Sis-
tema de Bibliotecas, da Pró-Reitoria
de Graduação (FG-6), desta Univer-
sidade, no período de 13/12/2006 a
27/12/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 13/12/2006.

Portaria Proreh n°. 1313, de 04/12/2006
Designa a servidora Joana D’Arc Oli-
veira para substituir a Chefe do Setor
de Limpeza João Pinheiro, da Divisão
de Conservação e Limpeza, da Prefei-
tura Universitária (FG-6), desta Univer-
sidade, no período de 01/12/2006 a
31/01/2007. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
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tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos
retroativos a 01/12/2006.

Portaria Proreh n°. 1318, de 04/12/2006
Concede Abono de Permanência a
Marta Anselmo Jorge, ocupante do
cargo de Assistente Social – NS – E
– 413, do Quadro Permanente desta
Universidade, com fundamento no §
1º, artigo 3º da Emenda Constitucio-
nal nº. 41/03, publicada no Diário Ofi-
cial da União em 31/12/2003. Esta
portaria entra em vigor a partir de
03/11/2006, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Portaria Proreh n°. 1319, de 04/12/2006
Concede Abono de Permanência a
Geni de Araújo Costa, ocupante do
cargo de Professor Associado I –
Doutorado – Dedicação, do Quadro
Permanente desta Universidade, com
fundamento no § 1º, artigo 3º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 11/11/2006, revoga-
das as disposições em contrário.

Portaria Proreh n°. 1328, de 06/12/2006
Designa o servidor Ely José da Silva
para substituir o Chefe do Setor de
Impressão e Composição Tipográfi-
ca, da Divisão de Gráfica, da Direto-
ria de Imprensa Universitária, da Pró-
Reitoria de Planejamento e Adminis-
tração (FG-6), desta Universidade, no
período de 13/12/2006 a 22/12/2006.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 13/12/2006.

Portaria Proreh n°. 1333, de 07/12/2006
Designa a professora Margarete Arro-
yo para substituir o Chefe do Depar-
tamento de Música e Artes Cênicas,
da Faculdade de Artes, Filosofia e Ciên-
cias Sociais (FG-1), desta Univer-
sidade, no período de 26/11/2006 a
25/12/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos
retroativos a 26/11/2006.

Portaria Proreh n°. 1334, de 07/12/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e a professora Fabiana
Bissochi por mais 182 dias a partir
de 01/10/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0220, de 20/02/2006.

Portaria Proreh n°. 1335, de 07/12/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Walber Carrilho
da Costa por mais 365 dias a partir
de 09/09/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0802, de 30/09/2005.

Portaria Proreh n°. 1336, de 07/12/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Ronaldo Castro
de Oliveira por mais 365 dias a partir
de 12/09/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0923, de 20/10/2005.

Portaria Proreh n°. 1333, de 07/12/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uberlân-
dia e o professor Tiago Lisboa Men-
donça por mais 365 dias a partir de
21/11/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0973, de 22/11/2005.

Portaria Proreh n°. 1338, de 07/12/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Luciene Teodoro

Casassanta Sousa por mais 86 dias
a partir de 07/10/2006. Esta portaria
entra em vigor nesta data alterando o
artigo 1º da portaria nº. 0364, de
09/05/2006.

Portaria Proreh n°. 1339, de 07/12/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Breno Nascimento
Pacheco por mais 365 dias a partir
de 21/11/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0972, de 22/11/2005.

Portaria Proreh n°. 1340, de 07/12/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Jakeline Fer-
nandes Cunha de Paula por mais 176
dias a partir de 07/10/2006. Esta por-
taria entra em vigor nesta data alte-
rando o artigo 1º da portaria nº. 0368,
de 09/05/2006.

Portaria Proreh n°. 1341, de 07/12/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Maria Veríssima
Carneiro por mais 145 dias a partir
de 07/10/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0369, de 09/05/2006.

Portaria Proreh n°. 1342, de 07/12/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e a professora Margarete
Santos por mais 145 dias a partir de
07/10/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0371, de 09/05/2006.
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Portaria Proreh n°. 1343, de 07/12/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Rafaela Cardo-
so Alves por mais 145 dias a partir de
07/10/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0586, de 19/07/2006.

Portaria Proreh n°. 1344, de 07/12/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Emily Christine
Santos Pereira por mais 145 dias a
partir de 07/10/2006. Esta portaria
entra em vigor nesta data alterando
o artigo 1º da portaria nº. 0367, de
09/05/2006.

Portaria Proreh n°. 1345, de 07/12/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato

de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Edirles Mattje
Backes por mais 145 dias a partir de
07/10/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0366, de 09/05/2006.

Portaria Proreh n°. 1346, de 07/12/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e a professora Cristiane
Carvalho de Paula Brito por mais 176
dias a partir de 07/10/2006. Esta por-
taria entra em vigor nesta data alte-
rando o artigo 1º da portaria nº. 0365,
de 09/05/2006.

Portaria Proreh n°. 1347, de 07/12/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato de
Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Grenissa Bonvi-
no Stafuzza por mais 145 dias a par-
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tir de 07/10/2006. Esta portaria entra
em vigor nesta data alterando o artigo
1º da portaria nº. 0372, de 09/05/2006.

Portaria Proreh n°. 1349, de 07/12/2006
Designa o servidor José Carlos de Al-
meida para substituir o Gerente da Di-
visão de Controle Acadêmico, da Di-
retoria de Administração e Controle
Acadêmico, da Pró-Reitoria de Gra-
duação (FG-4), desta Universidade, no
período de 01/12/2006 a 15/12/2006.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos retroati-
vos a 01/12/2006.

Portaria Proreh n°. 1350, de 14/12/2006
Concede Progressão Vertical por
Titulação, da classe de Assistente ní-
vel 3, com Mestrado, para a classe
de Adjunto nível 1, com Doutorado,
ao professor Aguinaldo Alemar com
140 pontos para efeitos de recebimen-
to da Gratificação de Estímulo à
Docência Superior-GED. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data.


