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PORTARIAS DA REITORIA
Portaria R nº. 1570, de 11/12/2006
Dispensa a partir de 30/11/2006 da
função de Coordenador Pro Tempore
do Curso de Psicologia, do Instituto
de Psicologia (FG-1), desta Universi-
dade, o professor Joaquim Carlos
Rossini. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos retroativos a
30 de novembro de 2006. Revoga-se
a portaria R nº. 1519/2006.

Portaria R nº. 1571, de 11/12/2006
Designa o professor Joaquim Carlos
Rossini para exercer a função de
Coordenador do Curso de Psicologia,
do Instituto de Psicologia (FG-1), desta
Universidade. O professor ora desig-
nado responderá pela função no perío-
do de 01/12/2006 a 30/11/2008. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 01/12/2006.

Portaria R nº. 1573, de 11/12/2006
Dispensa a partir de 09/12/2006 da
função de Chefe de Departamento do
Departamento de Cirurgia, da Facul-
dade de Medicina (FG-1), desta Uni-
versidade, o professor Augusto Diogo
Filho. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos retroativos a
09/12/2006. Revoga-se a portaria R
nº. 1334/2004.

Portaria R nº. 1574, de 11/12/2006
Designa o professor Augusto Diogo
Filho para exercer a função de Che-
fe de Departamento Pro Tempore do
Departamento de Cirurgia, da Facul-
dade de Medicina (FG-1), desta Uni-
versidade. O professor ora designa-
do responderá pela função a partir
de 10/12/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos retroati-
vos a 10/12/2006.

Portaria R nº. 1575, de 11/12/2006
Dispensa a partir de 09/12/2006 da

função de Chefe de Departamento do
Departamento de Clínica Médica, da
Faculdade de Medicina (FG-1), des-
ta Universidade, o professor Marcelo
Simão Ferreira. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos re-
troativos a 09/12/2006. Revoga-se a
portaria R nº. 1336/2004.

Portaria R nº. 1576, de 11/12/2006
Designa o professor Marcelo Simão
Ferreira para exercer a função de
Chefe de Departamento Pro Tempore
do Departamento de Clínica Médica,
da Faculdade de Medicina (FG-1),
desta Universidade. O professor ora
designado responderá pela função a
partir de 10/12/2006. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos retroativos a 10/12/2006.

Portaria R nº. 1577, de 11/12/2006
Dispensa a partir de 09/12/2006 da
função de Chefe de Departamento do
Departamento de Pediatria, da Facul-
dade de Medicina (FG-1), desta Uni-
versidade, o professor José Alfredo
Borges da Cunha. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos
retroativos a 09/12/2006. Revoga-se
a portaria R nº. 0289/2005.

Portaria R nº. 1578, de 11/12/2006
Designa o professor José Alfredo
Borges da Cunha para exercer a fun-
ção de Chefe de Departamento Pro
Tempore do Departamento de Pedia-
tria, da Faculdade de Medicina (FG-
1), desta Universidade. O professor
ora designado responderá pela fun-
ção a partir de 10/12/2006. Esta por-
taria entra em vigor nesta data, com
efeitos retroativos a 10/12/2006.

Portaria R nº. 1579, de 11/12/2006
Dispensa a partir de 09/12/2006 da

função de Chefe de Departamento do
Departamento de Ginecologia e Obs-
tetrícia, da Faculdade de Medicina
(FG-1), desta Universidade, o profes-
sor Delcides Faleiros de Oliveira. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 09/12/2006.
Revoga-se a portaria R nº. 1338/2004.

Portaria R nº. 1580, de 11/12/2006
Designa o professor Delcides Faleiros
de Oliveira para exercer a função de
Chefe de Departamento Pro Tempore
do Departamento de Ginecologia e
Obstetrícia, da Faculdade de Medici-
na (FG-1), desta Universidade. O pro-
fessor ora designado responderá pela
função a partir de 10/121/2006. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 10/12/2006.

Portaria R nº. 1581, de 11/12/2006
Dispensa a partir de 09/12/2006 da
função de Coordenador do Progra-
ma de Pós-Graduação em Ciências
da Saúde, da Faculdade de Medici-
na (FG-1), desta Universidade, o pro-
fessor Miguel Tanús Jorge. Esta por-
taria entra em vigor nesta data, com
efeitos retroativos a 09/12/2006. Re-
voga-se a portaria R nº. 1344/2004.

Portaria R nº. 1582, de 11/12/2006
Designa o professor Miguel Tanús
Jorge para exercer a função de Coor-
denador Pro Tempore do Programa
de Pós-Graduação em Ciências da
Saúde, da Faculdade de Medicina
(FG-1), desta Universidade. O profes-
sor ora designado responderá pela
função a partir de 10/12/2006. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 10/12/2006.

Portaria R nº. 1583, de 11/12/2006
Dispensa a partir de 09/12/2006 da
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função de Coordenadora do Curso de
Medicina, da Faculdade de Medicina
(FG-1), desta Universidade, a profes-
sora Rosuita Fratari Bonito. Esta por-
taria entra em vigor nesta data, com
efeitos retroativos a 09/12/2006. Re-
voga-se a portaria R nº. 1342/2004.

Portaria R nº. 1584, de 11/12/2006
Designa a professora Rosuita Fratari
Bonito para exercer a função de Co-
ordenadora Pro Tempore do Curso de
Medicina, da Faculdade de Medicina
(FG-1), desta Universidade. A profes-
sora ora designada responderá pela
função a partir de 10/12/2006. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 10/12/2006.

Portaria R nº. 1595, de 20/12/2006
Prorroga o afastamento concedido à
professora Ana Maria Pacheco Car-
neiro, da Faculdade de Artes, Filo-
sofia e Ciências Sociais – Departa-
mento de Música e Artes Cênicas da
UFU – FAFCS / DEMAC, processo
23117.000215/2006-12, integral sem
bolsa, conforme portaria R nº. 0589, de
26/05/2006, para o período de 01/04/2007
a 31/08/2007, para continuação dos
estudos de doutoramento, na Universi-
dade Federal da Bahia – Ufba, na ci-
dade de Salvador, no Estado da
Bahia, Brasil, conforme autorização
0103/2006-DEMAC. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria R nº. 1600, de 20/12/2006
Dispensa a partir de 20/12/2006 da
função de Gerente da Divisão de Fo-
lha de Pagamento, da Diretoria de
Administração de Pessoal, da Pró-
Reitoria de Recursos Humanos (FG-
4), desta Universidade, a servidora
Iraci Kakoi Félix. Esta portaria entra
em vigor nesta data. Revoga-se a por-
taria R nº. 0201/2005.

Portaria R nº. 1601, de 20/12/2006
Designa o servidor Ernaldo Samuel
de Alcântara para exercer a função
de Gerente da Divisão de Folha de
Pagamento, da Diretoria de Adminis-
tração de Pessoal, da Pró-Reitoria de
Recursos Humanos (FG-4), desta Uni-

versidade, em substituição à servidora
Iraci Kakoi Félix. O servidor ora desig-
nado responderá pela função a partir
de 21/12/2006. Esta portaria entra em
vigor em 21/12/2006.

Portaria R nº. 1602, de 20/12/2006
Dispensa a partir de 20/12/2006 da
função de Assessora Especial 2, da
Reitoria (CD-4), desta Universidade,
a servidora Marina Grama Braga
Rabelo. Esta portaria entra em vigor
nesta data. Revoga-se a portaria R
nº. 1530/2006.

Portaria R nº. 1603, de 20/12/2006
Designa a servidora Iraci Kakoi Félix
para exercer a função de Assessora
Especial 2, da Reitoria (CD-4), desta
Universidade, em substituição à ser-
vidora Marina Grama Braga Rabelo.
A servidora ora designada responderá
pela função no período de 21/12/2006
a 30/04/2007. Esta portaria entra em
vigor em 21/12/2006.

Portaria R nº. 1604, de 20/12/2006
Dispensa a partir de 26/12/2006 da
função de Coordenador do Curso de
Odontologia, da Faculdade de Odon-
tologia (FG-1), desta Universidade, o
professor Paulo Sérgio Quagliatto.
Esta portaria entra em vigor em
26/12/2006. Revoga-se a portaria R
nº. 1375/2004.

Portaria R nº. 1605, de 20/12/2006
Designa o professor Márcio Magno
Costa para exercer a função de Coor-
denador do Curso de Odontologia, da
Faculdade de Odontologia (FG-1), des-
ta Universidade, em substituição ao
professor Paulo Sérgio Quagliatto. O
professor ora designado responderá
pela função no período de 27/12/2006
a 26/12/2008. Esta portaria entra em
vigor em 27/12/2006.

Portaria R nº. 1606, de 20/12/2006
Dispensa a partir de 28/12/2006 da
função de Coordenador do Curso de
Matemática, da Faculdade de Mate-
mática (FG-1), desta Universidade, o
professor Valdair Bonfim. Esta porta-
ria entra em vigor em 28/12/2006.
Revoga-se a portaria R nº. 1371/2004.

Portaria R nº. 1607, de 20/12/2006
Designa o professor Luis Antônio
Benedetti para exercer a função de
Coordenador do Curso de Matemáti-
ca, da Faculdade de Matemática (FG-
1), desta Universidade, em substitui-
ção ao professor Valdair Bonfim. O
professor ora designado responderá
pela função no período de 29/12/2006
a 28/12/2008. Esta portaria entra em
vigor em 29/12/2006.

Portaria R nº. 1608, de 20/12/2006
Dispensa a partir de 31/12/2006 da
função de Coordenador do Progra-
ma de Pós-Graduação, Mestrado em
Odontologia, da Faculdade de Odon-
tologia (FG-1), desta Universidade, o
professor Carlos José Soares. Esta por-
taria entra em vigor em 31/12/2006.
Revoga-se a Portaria R nº. 1277/2004.

Portaria R nº. 1609, de 20/12/2006
Designa o professor Carlos José So-
ares para exercer a função de Coor-
denador do Programa de Pós-Gradua-
ção, Mestrado em Odontologia, da Fa-
culdade de Odontologia (FG-1), desta
Universidade. O professor ora designa-
do responderá pela função no período
de 01/01/2007 a 31/12/2008. Esta por-
taria entra em vigor em 01/01/2007.

Portaria R Nº. 1610, de 20/12/2006
Dispensa a partir de 31/12/2006 da
função de Assessor Especial 5, da
Reitoria (FG-3), desta Universidade,
o servidor Luis Sérgio Fernandes de
Lima. Esta portaria entra em vigor em
31/12/2006. Revoga-se a portaria R
nº. 886/2006.

Portaria R nº. 1611, de 20/12/2006
Dispensa a partir de 31/12/2006 da
função de Assessor Especial 2, da
Reitoria (CD-4), desta Universida-
de, o servidor Paulo Fernandes
Bessa. Esta portaria entra em vigor
em 31/12/2006. Revoga-se a porta-
ria R nº. 1402/2006.

Portaria R nº. 1612, de 20/12/2006
Dispensa a partir de 31/12/2006 da
função de Assessora Especial 2, da
Reitoria (CD-4), desta Universidade,
a servidora Maria Francisca Santos
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Abritta Moro. Esta portaria entra em
vigor em 31/12/2006. Revoga-se a
portaria R nº. 213/2006.

Portaria R nº. 1613, de 20/12/2006
Designa a servidora Maria Francisca
Santos Abritta Moro para exercer a
função de Assessora Especial 2, da
Reitoria (CD-4), desta Universida-
de. A servidora ora designada res-
ponderá pela função no período de
01/01/2007 a 28/02/2007. Esta por-
taria entra em vigor em 01/01/2007.

Portaria R nº. 1614, de 20/12/2006
Dispensa a partir de 28/02/2007 da
função de Assessora Especial 2, da
Reitoria (CD-4), desta Universidade,
a servidora Maria Francisca Santos
Abritta Moro. Esta portaria entra em
vigor em 28/02/2007. Revoga-se a
portaria R nº. 1613/2006.

Portaria R nº. 1618, de 20/12/2006
Designa a professora Marília Ferreira
Dela Coleta para exercer a função de
Diretora Pro Tempore do Instituto de
Psicologia (FG-1), desta Universida-
de, em substituição ao professor Luiz
Carlos Avelino da Silva. A professora
ora designada responderá pela fun-
ção a partir de 01/01/2007. Esta por-
taria entra em vigor em 01/01/2007.

Portaria R nº. 1619-A, de 20/12/2006
Dispensa a partir de 19/12/2006 da
função de Chefe do Setor de Acaba-
mento, da Divisão de Gráfica, da Di-
retoria de Imprensa Universitária, da
Pró-Reitoria de Planejamento e Ad-
ministração (FG-6), desta Universida-
de, a servidora Vera Lúcia Elias. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 19/12/2006.
Revoga-se a portaria R nº. 0133/2003.

Portaria R nº. 1631, de 26/12/2006
Designa a servidora Abigail Maria da
Silva Alves para exercer a função de
Secretária da Coordenação do Pro-
grama de Pós-Graduação, Mestrado
em Odontologia, da Faculdade de
Odontologia (FG-7), desta Universi-
dade, em substituição ao servidor
Túlio Marcos Nascimento. A servidora
ora designada responderá pela fun-

ção a partir de 01/12/2006. Esta por-
taria entra em vigor nesta data, com
efeitos retroativos a 01/12/2006.

Portaria R nº. 1633, de 26/12/2006
Dispensa a partir de 28/12/2006 da
função de Coordenadora do Curso de
Engenharia Química, da Faculdade
de Engenharia Química (FG-1), des-
ta Universidade, a professora Carla
Eponina Hori. Esta portaria entra em
vigor em 28/12/2006. Revoga-se a
portaria R nº. 1370/2004.

Portaria R nº. 1634, de 26/12/2006
Designa o professor Euclides Honório
de Araújo para exercer a função de
Coordenador do Curso de Engenharia
Química, da Faculdade de Engenharia
Química (FG-1), desta Universidade,
em substituição a professora Carla
Eponina Hori. O professor ora designa-
do responderá pela função no perío-
do de 29/12/2006 a 28/12/2008. Esta
portaria entra em vigor em 29/12/2006.

Portaria R nº. 1635, de 26/12/2006
Dispensa a partir de 31/12/2006 da
função de Coordenadora do Curso de
Ciências Biológicas, do Instituto de
Biologia (FG-1), desta Universidade,
a professora Cecília Lomônaco de
Paula. Esta portaria entra em vigor
em 31/12/2006. Revoga-se a portaria
R nº. 1332/2004.

Portaria R nº. 1636, de 26/12/2006
Designa a professora Vera Lúcia de
Campos Brites para exercer a fun-
ção de Coordenadora Pro Tempore
do Curso de Ciências Biológicas, do
Instituto de Biologia (FG-1), desta
Universidade, em substituição a pro-
fessora Cecília Lomônaco de Paula.
A professora ora designada res-
ponderá pela função a partir de
01/01/2007. Esta portaria entra em
vigor em 01/01/2007.

Portaria R nº. 1637, de 26/12/2006
Designa o servidor Adriano Teixeira
de Souza Almeida para exercer a fun-
ção de Secretário da Coordenação
do Curso de Biomedicina, do Institu-
to de Ciências Biomédicas (FG-7),
desta Universidade. O servidor ora

designado responderá pela função a
partir de 03/01/2007. Esta portaria
entra em vigor em 03/01/2007.

Portaria R nº. 1638, de 26/12/2006
Dispensa a partir de 31/12/2006 da
função de Gerente da Divisão de Mo-
vimentação e Registro, da Diretoria
de Administração de Pessoal, da Pró-
Reitoria de Recursos Humanos (FG-
4), desta Universidade, o servidor
Mariozan Rosa. Esta portaria entra em
vigor em 31/12/2006. Revoga-se a
portaria R nº. 1346/2006.

Portaria R nº. 1639, de 26/12/2006
Designa o servidor Mariozan Rosa pa-
ra exercer a função de Assessor Es-
pecial 5, da Reitoria (FG-3), desta
Universidade, em substituição ao ser-
vidor Luis Sérgio Fernandes de Lima.
O servidor ora designado responderá
pela função no período de 01/01/2007
a 30/04/2007. Esta portaria entra em
vigor em 01/01/2007.

Portaria R nº. 1640, de 26/12/2006
Dispensa a partir de 31/12/2006 da
função de Chefe do Setor de Férias
Arquivo e Documentação, da Divisão
de Movimentação e Registro, da Dire-
toria de Administração de Pessoal, da
Pró-Reitoria de Recursos Humanos
(FG-6), desta Universidade, a servi-
dora Maria Silva Mendonça. Esta por-
taria entra em vigor em 31 /12/2006.
Revoga-se a portaria R nº. 1347/2006.

Portaria R nº. 1641, de 26/12/2006
Designa a servidora Maria Silva Men-
donça para exercer a função de Ge-
rente da Divisão de Movimentação e
Registro, da Diretoria de Administra-
ção de Pessoal, da Pró-Reitoria de
Recursos Humanos (FG-4), desta Uni-
versidade, em substituição ao servi-
dor Mariozan Rosa. A servidora ora
designada responderá pela função a
partir de 01/01/2007. Esta portaria
entra em vigor em 01/01/2007.

Portaria R nº. 1642, de 26/12/2006
Designa a servidora Josiane Maria
Leite para exercer a função de Che-
fe do Setor de Férias Arquivo e Do-
cumentação, da Divisão de Movimen-
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tação e Registro, da Diretoria de Ad-
ministração de Pessoal, da Pró-Rei-
toria de Recursos Humanos (FG-6),
desta Universidade, em substituição
à servidora Maria Silva Mendonça. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 01/01/2007. Es-
ta portaria entra em vigor em 01/01/2007.

Portaria R nº. 1653, de 26/12/2006
Designa a servidora Mônica Apare-
cida de Sousa para exercer a função
de Chefe de Setor da Clínica Cirúr-
gica 2, da Diretoria de Enfermagem
(FG-6), desta Universidade, em subs-
tituição à servidora Maria Helena Hito-
mi Yamada Pedaes. A servidora ora
designada responderá pela função a
partir de 26/12/2006. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 1689, de 29/12/2006
Ficam suspensos a partir de 01/01/2007
a 31/08/2007, os efeitos da portaria
R nº. 0049, de 16/01/2006, em que se
concedeu afastamento do país à pro-
fessora Maria Auxiliadora Cunha
Grossi, da Escola de Educação Bá-
sica da UFU – ESEBA, processo
23117.003344/2004-09, para que a do-
cente possa afastar-se do país, para
qualificação na Université Paris X –
França (doutorado-sanduíche), com
bolsa da CAPES. Esta portaria entra
em vigor na data mencionada no arti-
go 1º retro.

Portaria R nº. 1690, de 29/12/2006
Encerra, nos termos da Resolução
09/93 de 30/08/1993, do Conselho
Universitário desta Universidade, o
processo n° 23117.000025/2006-03,
de afastamento integral sem bolsa, con-
forme portaria R 0016, de 04/01/2006,
da professora Maria Bernadete Gon-
çalves dos Santos, do Instituto de Le-
tras e Lingüística da UFU – ILEEL, de
doutoramento na USP/SP, cuja defe-
sa de sua tese se deu em 12/12/2006 e
o retorno às atividades acadêmicas em
13/12/2006, conforme MI/0599/2006
do ILEEL. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria R nº. 1693, de 29/12/2006
Dispensa a partir de 31/12/2006 da

função de Coordenador Pro Tempore
do Curso de Decoração, da Facul-
dade de Arquitetura e Urbanismo (FG-
1), desta Universidade, o professor
Juliano Aparecido Pereira. Esta por-
taria entra em vigor em 31/12/2006.
Revoga-se a portaria R nº. 1273/2006.

Portaria R nº. 1694, de 29/12/2006
Designa o professor Juliano Apare-
cido Pereira para exercer a função
de Coordenador do Curso de Design
de Interiores, da Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo (FG-1), desta Uni-
versidade. O professor ora designa-
do responderá pela função no perío-
do de 01/01/2007 a 31/12/2008. Esta
portaria entra em vigor em 01/01/2007.

Portaria R nº. 0003, de 04/01/2007
Encerra, nos termos da Resolução
09/93 de 30/08/1993, do Conselho
Universitário desta Universidade, o
processo n° 23117.002323/2003-87, de
afastamento parcial sem bolsa, confor-
me portaria R nº. 1142, de 08/09/2006,
da professora Maria Clara Carelli Ma-
galhães Barata, do Instituto de Letras
e Lingüística da UFU – ILEEL, de dou-
toramento na UFMG, cuja defesa de
sua tese se deu em 21/12/2006 e o
retorno às atividades acadêmicas em
23/10/2006, conforme MI/0601/2006
do ILEEL. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria R nº. 0009, de 05/01/2007
Autoriza, nos termos da Resolução
09/93 de 30/08/1993, do Conselho
Universitário desta Universidade, o
afastamento integral, sem bolsa, por
um período de 48 meses, a partir de
01/03/2006 a 28/02/2010, da professo-
ra Lázara Cristina da Silva, da Facul-
dade de Educação da UFU, FACED,
processo 23117.000035/2007-11, pa-
ra cursar pós-graduação, nível dou-
torado, na área de Didática Geral e
Estágio Supervisionado e Prática de
Ensino, na Universidade Federal de
Uberlândia – UFU, na cidade de Uber-
lândia, no Estado de Minas Gerais,
Brasil. Esta portaria entra em vigor
nesta data, retroangindo seus efeitos
ao período mencionado no artigo an-

terior, revogadas as disposições em
contrário.

Portaria R nº. 038, de 10/01/2007
Dispensa a partir de 10/01/2007 da
função de Chefe do Setor de Restau-
rante Santa Mônica, da Divisão de
Restaurante Universitário, da Direto-
ria de Assuntos Estudantis, da Pró-
Reitoria de Extensão, Cultura e As-
suntos Estudantis (FG-6), desta Uni-
versidade, o servidor Clovis Antônio
Fonseca. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data. Revoga-se a portaria
R nº. 0067/1996.

Portaria R nº. 039, de 10/01/2007
Designa a servidora Silmara Lopes do
Nascimento para exercer a função de
Chefe do Setor de Restaurante San-
ta Mônica, da Divisão de Restaurante
Universitário, da Diretoria de Assun-
tos Estudantis, da Pró-Reitoria de Ex-
tensão, Cultura e Assuntos Estudan-
tis (FG-6), desta Universidade, em
substituição ao servidor Clovis Antô-
nio Fonseca. A servidora ora desig-
nada responderá pela função a partir
de 11/01/2007. Esta portaria entra em
vigor em 11/01/2007.

Portaria R nº. 079, de 30/01/2007
Designa a professora Giovanna Tei-
xeira Damis Vital e a professora Ma-
ria Beatriz Camargo Cappello para in-
dividualmente substituírem o Coorde-
nador do Curso de Arquitetura e Ur-
banismo, da Faculdade de Arquitetu-
ra e Urbanismo, desta Universidade,
em caso de afastamentos, ausências
e impedimentos do Coordenador do
referido Curso. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos retroati-
vos a 19/01/2007. Revoga-se a por-
taria R nº. 0951 de 01/10/2002, que
nomeou a partir de 01/10/2002 para a
substituição citada acima, a professo-
ra Patrícia Pimenta Azevedo Ribeiro.

Portaria R nº. 080, de 30/01/2007
Concede ao servidor Emiko Uemura
a isenção do Imposto de Renda, por
enquadrar-se no artigo 186, inciso I,
§ 1º da Lei 8.112, de 11/12/1990, apre-
sentando doença especificada em
Lei. Esta portaria entra em vigor na
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data do laudo médico de 12/12/2006,
aplicando-se os benefícios da lei, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria R nº. 082, de 30/01/2007
Constitui uma Comissão com a finali-
dade de estudar e propor um novo
modelo de numeração das matrícu-
las dos alunos dos cursos de gradua-
ção, de forma a possibilitar maior
identificação dos discentes da UFU.
São nomeados membros desta Co-
missão os professores Welington de
Oliveira Cruz – Pró-Reitoria de Gra-
duação, Cecília Lomônaco de Paula
– Instituto de Biologia, Rafael Ariza
Gonçalves – Faculdade de Engenha-
ria Mecânica e Regina Maria Tolesano
Loureiro – Faculdade de Odontologia,
a fim de que, reunidos sob a presidên-
cia do primeiro, executem o disposto
no artigo anterior. A Comissão ora
constituída deverá apresentar seus
trabalhos no prazo de 30 dias. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 083, de 30/01/2007
Designa o servidor Paulo Fernandes
Bessa para exercer a função de Chefe
de Setor, da Prefeitura Universitária
(FG-6), desta Universidade. O servi-
dor ora designado responderá pela
função no período de 01/02/2007 a
30/06/2007. Esta portaria entra em
vigor em 01/02/2007.

Portaria R nº. 084, de 30/01/2007
Dispensa a partir de 31/01/2007 da
função de Assessora Especial 5, da
Reitoria, desta Universidade, a pro-
fessora Rossana Valéria de Souza e
Silva. Esta portaria entra em vigor em
31/01/2007. Revoga-se a portaria R
nº. 371/2006, de 17/04/2006, referen-
te a nomeação na referida função no
período de 01/04/2006 a 31/03/2007.

Portaria R nº. 085, de 30/01/2007
Designa a professora Rossana Valé-
ria de Souza e Silva para exercer a fun-
ção de Assessora Especial 2 da Reito-
ria (CD-4), desta Universidade, em subs-
tituição ao servidor Paulo Fernandes
Bessa. A professora ora designada res-
ponderá pela função no período de
01/02/2007 a 31/05/2007. Esta por-

taria entra em vigor em 01/02/2007.

Portaria R nº. 086, de 30/01/2007
Autoriza, nos termos da Resolução
09/93 de 30/08/1993, do Conselho
Universitário desta Universidade, o
afastamento parcial, sem bolsa, por
um período de 48 meses, a partir de
01/03/2006 a 28/02/2010, do professor
Guilherme Saramago de Oliveira, da Fa-
culdade de Educação da UFU, FACED,
processo 23117.000157/2007-16, pa-
ra cursar pós-graduação, nível douto-
rado, na área de Educação – Sabe-
res e Práticas Escolares, na Univer-
sidade Federal de Uberlândia – UFU,
na cidade de Uberlândia, no Estado
de Minas Gerais, Brasil. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, retro-
angindo seus efeitos ao período men-
cionado no artigo anterior, revogadas
as disposições em contrário.

Portaria R nº. 089, de 01/02/2007
Encerra, nos termos da Resolução
09/93 de 30/08/1993, do Conselho Uni-
versitário desta Universidade, o pro-
cesso n° 23117.000676/97-15, de afas-
tamento parcial sem bolsa, conforme
portaria R nº. 1160, de 19/10/2004, do
professor Aguinaldo Alemar, da Facul-
dade de Direito da UFU – FADIR, de
doutorado na UFU, cuja defesa de
tese se deu em 11/12/2006 e o re-
torno às atividades acadêmicas em
12/12/2006, conforme MI/00018/2007
da FADIR. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria R nº. 097, de 01/02/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Jodi Dee Hunt
Ferreira do Amaral. Esta portaria entra
em vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 098, de 01/02/2007
Homologa a aprovação no Estágio Pro-
batório da servidora Maria José de Cas-
tro Nascimento. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0105, de 05/02/2007
Concede Licença Capacitação ao
professor Alexandre Guimarães Tadeu
de Soares no período de 05/03/2007

a 02/06/2007, por 90 dias, referente
ao período aquisitivo de 24/07/2000
a 23/07/2005, a fim de desenvolver
estudos sobre o cartesianismo na
École Pratique des Hautes Études –
Sorbonne – França. Esta portaria en-
tra em vigor em 05/03/2007.

Portaria R nº. 0106, de 05/02/2007
Autoriza, nos termos da Resolução
09/93 de 30/08/1993, do Conselho
Universitário desta Universidade, o
afastamento integral, sem bolsa, por
um período de 24 meses, a partir de
12/03/2007 a 11/03/2009, da profes-
sora Beatriz Lemos Stutz, da Escola
Técnica de Saúde – ESTES, proces-
so 23117.000588/2007-74, para cur-
sar pós-graduação, nível doutorado,
na área de Educação Escolar, na Uni-
versidade Federal de Uberlândia –
UFU, na cidade de Uberlândia, no Es-
tado de Minas Gerais, Brasil. Esta por-
taria entra em vigor nesta data, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria R nº. 0108, de 07/02/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Danielo Garcia
Freitas. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0109, de 07/02/2007
Homologa a aprovação no Estágio Pro-
batório da servidora Vanessa Silveira
Navarro. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0110, de 07/02/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Patrícia Me-
nezes Pereira. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0111, de 07/02/2007
Homologa a aprovação no Estágio Pro-
batório do servidor Sérgio Luis Mello.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

Portaria R nº. 0112, de 07/02/2007
Homologa a aprovação no Estágio Pro-
batório da servidora Teresa Cristina
Muniz Queiroz Martins. Esta portaria
entra em vigor na data de sua publi-
cação.
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Portaria R nº. 0116, de 07/02/2007
Concede alteração de jornada de tra-
balho de 20 para 40 horas semanais,
da servidora Astrídia Marília de Sou-
za Fontes, ocupante do cargo de mé-
dica, nível superior, classe “E”, padrão
102, do Quadro Permanente desta Uni-
versidade com fundamento na lei nº.
9.436, de 05/02/1997. Esta portaria
entra em vigor a partir de 01/02/2007.

Portaria R nº. 0117, de 07/02/2007
Dispensa, a partir de 08/02/2007, da
função de Coordenadora Pro Tempore
do Curso de Ciências Biológicas, do
Instituto de Biologia (FG-1), desta
Universidade, a professora Vera Lú-
cia de Campos Brites. Esta portaria
entra em vigor em 08/02/2007. Revo-
ga-se a portaria R nº. 1636/2006, de
26/12/2006, referente à nomeação na
referida função a partir de 01/01/2007.

Portaria R nº. 0118, de 07/02/2007
Designa a professora Vera Lúcia de
Campos Brites para exercer a função
de Coordenadora do Curso de Ciên-
cias Biológicas, do Instituto de Biolo-
gia (FG-1), desta Universidade. A pro-
fessora ora designada responderá
pela função no período de 09/02/2007
a 08/02/2009. Esta portaria entra em
vigor em 09/02/2007.

Portaria R nº. 0128, de 09/02/2007
Designa o servidor Antônio Silveira Ta-
vares para exercer a função de Che-
fe do Setor de Acabamento, da Divi-
são de Gráfica, da Diretoria de Im-
prensa Universitária, da Pró-Reitoria
de Planejamento e Administração
(FG-6), desta Universidade, em subs-
tituição à servidora Vera Lúcia Elias.
O servidor ora designado responde-
rá pela função a partir de 01/01/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos retroativos a 01/01/2007.

Portaria R nº. 129, de 09/02/2007
Dispensa a partir de 11/02/2007 da
função de Coordenador do Curso de
Filosofia, da Faculdade de Artes, Filo-
sofia e Ciências Sociais (FG-1), desta
Universidade, o professor Alexandre
Guimarães Tadeu de Soares. Esta por-
taria entra em vigor em 11/02/2007.

Revoga-se a portaria R nº. 498/2005,
de 12/05/2005, referente à nome-
ação na referida função no período
de 14/05/2005 a 13/05/2007.

Portaria R nº. 130, de 09/02/2007
Designa o professor Wagner de Mello
Elias para exercer a função de Coor-
denador do Curso de Filosofia, da
Faculdade de Artes, Filosofia e Ciên-
cias Sociais (FG-1), desta Universi-
dade, em substituição ao professor
Alexandre Guimarães Tadeu de Soa-
res. O professor ora designado res-
ponderá pela função no período de
12/02/2007 a 11/02/2009. Esta por-
taria entra em vigor em 12/12/2007.

Portaria R nº. 131, de 09/02/2007
Designa o professor Wagner de Mello
Elias como substituto do Diretor da
Faculdade de Artes, Filosofia e Ciên-
cias Sociais, desta Universidade, em
caso de afastamento, ausências e
impedimentos do Diretor daquela Uni-
dade Acadêmica. Esta portaria entra
em vigor em 12/12/2007. Revoga-se
a portaria R nº. 0614 de 03/06/2005,
que nomeou, a partir de 03/06/2005,
para a substituição citada acima, o
professor Alexandre Guimarães Tadeu
de Soares.

Portaria R nº. 0133, de 14/02/2007
Constitui uma Comissão com a finali-
dade de estabelecer diretrizes que
regulamentem a dispensa de discipli-
nas na Universidade Federal de Uber-
lândia e outros assuntos relacionados
com alunos de convênios nacionais e
internacionais. São nomeados mem-
bros desta Comissão os professores
Rossana Valéria de Souza e Silva –
Assessoria de Relações Internacio-
nais e Interinstitucionais, Welington
de Oliveira Cruz – Pró-Reitoria de Gra-
duação, Sylvio Luiz Andreozzi – Ins-
tituto de Geografia, Márcio Magno
Costa – Faculdade de Odontologia,
Euclídes Honório de Araújo – Facul-
dade de Engenharia Química e Rafael
Ariza Gonçalves – Faculdade de En-
genharia Mecânica, a fim de que, reu-
nidos sob a presidência da primeira,
executem o disposto no artigo ante-
rior. A Comissão ora constituída de-

verá apresentar seus trabalhos no pra-
zo de 30 dias. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R nº. 0139, de 15/02/2007
Constitui uma Comissão com o pro-
pósito de analisar o pedido de reva-
lidação do diploma estrangeiro de
Graduação, obtido por Maria René
Lopez Eguez junto a Universidad
Mayor, Real y Pontifica de San Fran-
cisco Xavier de Chuquisaca. São no-
meados membros desta Comissão os
professores Roberto Bernardino Jú-
nior, Fátima Ioko Mochidome e Ro-
berto Elias Campos, a fim de que,
reunidos sob a presidência do primei-
ro, executem o disposto no artigo an-
terior. A Comissão, ora nomeada, de-
verá realizar o trabalho no prazo de
30 dias, a contar desta data. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 140, de 15/02/2007
Exonera os professores José Rober-
to Camacho e Flávio Vilela Vieira da
função de membro da Comissão de
Iniciação Científica da DIRPE/
PROPP/UFU. Nomeia em substitui-
ção aos professores exonerados, os
professores Euclides Honório Araújo
(FEQUI) e José Flores Fernandes Fi-
lho (IEUFU), que já integram a Comis-
são como membros desde 23/05/2005
e 01/02/2006. Mantidas as disposi-
ções contidas na portaria R nº. 848,
de 22/07/2004, referentemente, à no-
meação dos demais membros da Co-
missão, convalidados todos os atos
praticados por ela e revogadas as dis-
posições em contrário, esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0142, de 15/02/2007
Exonera a professora Neila Soares de
Faria da Função de Coordenadora do
Núcleo de Estudos Canadenses. No-
meia, em substituição, como Coorde-
nadora do Núcleo de Estudos Cana-
denses a professora Dilma Maria de
Mello. A Coordenadora, ora nomeada,
exercerá um mandato de dois anos,
que se extingue em 07/11/2008. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0143, de 15/02/2007
Exonera a professora Lázara Cristina
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Silva da Função de Sub-Coordena-
dora de Ensino, Pesquisa, Extensão
e Atendimento em Educação Especi-
al da Pró-Reitoria de Graduação. No-
meia, em substituição, como Sub-Co-
ordenadora de Ensino, Pesquisa, Ex-
tensão e Atendimento em Educação
Especial da Pró-Reitoria de Gradua-
ção a professora Arlete Aparecida
Bertoldo Miranda. Esta portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0145, de 15/02/2007
Designa os servidores Laerte Bernar-
des Arruda (Prefeitura Universitária),
Amado da Silva Nunes Júnior (Facul-
dade de Medicina Veterinária), Aluí-
sio José Alves (Hotelaria Hospitalar) e
Suneli Aparecida Silva Mendes (Hos-
pital Odontológico) para administrar,
fiscalizar e acompanhar o contrato nº.
060/2006 firmado entre a Universida-
de Federal de Uberlândia e Sterling
Ambiental Tratamento de Resíduos
Ltda. Esta portaria entra em vigor nes-
ta data.

Portaria R nº. 0165, de 22/02/2007
Constitui uma Comissão com o pro-
pósito de analisar o pedido de reva-
lidação do diploma estrangeiro de
Graduação, obtido por Nardy Lidda
Valdiviezo Salazar junto a Universidad
Mayor, Real y Pontificia de San Fran-
cisco Xavier de Chuquisaca/Bolívia.

São nomeados membros desta Co-
missão os professores Luiz Carlos
Costa, Paulo Sérgio Quagliatto e
Rosana Ono, a fim de que, reunidos
sob a presidência do primeiro, exe-
cutem o disposto no artigo anterior. A
Comissão, ora nomeada, deverá re-
alizar o trabalho no prazo de 30 dias,
a contar desta data. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0166, de 22/02/2007
Constitui uma Comissão com o propó-
sito de analisar o pedido de revali-
dação do diploma estrangeiro de Gra-
duação, obtido por Edmy Jhessy
Vargas Campos junto a Universidad
Mayor, Real y Pontificia de San Fran-
cisco Xavier de Chuquisaca/Bolívia.
São nomeados membros desta Co-
missão os professores Sérgio Vitorino
Cardoso, Rogério Moreira Arcieri e
Malcon Brandeburg, a fim de que, reu-
nidos sob a presidência do primeiro,
executem o disposto no artigo anteri-
or. A Comissão, ora nomeada, deve-
rá realizar o trabalho no prazo de 30
dias, a contar desta data. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0167, de 22/02/2007
Constitui uma Comissão com o pro-
pósito de analisar o pedido de
revalidação do diploma estrangeiro de
Graduação, obtido por Eduardo Lino

Ayaviri Berazain junto a Universidad
Mayor, Real y Pontificia de San Fran-
cisco Xavier de Chuquisaca/Bolívia.
São nomeados membros desta Co-
missão os professores Denildo Ma-
galhães, Rogério Moreira Arcieri e
Paula Dechichi, a fim de que, reuni-
dos sob a presidência do primeiro,
executem o disposto no artigo anteri-
or. A Comissão, ora nomeada, deve-
rá realizar o trabalho no prazo de 30
dias, a contar desta data. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0455, de 14/02/2007
Concede ao servidor José Eustaquio
Oliveira a isenção do Imposto de Ren-
da, por enquadrar-se no artigo 186, in-
ciso I, § 1º da Lei 8.112, de 11/12/1990,
apresentando doença especificada
em Lei. Esta portaria entra em vigor na
data do laudo médico de 01/02/2007,
aplicando-se os benefícios da lei, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria nº. 0456, de 14/02/2007
Concede à servidora Jacyra Monari
Pessoa a isenção do Imposto de Ren-
da, por enquadrar-se no artigo 186, in-
ciso I, § 1º da Lei 8.112, de 11/12/1990,
apresentando doença especificada
em Lei. Esta portaria entra em vigor na
data do laudo médico de 07/02/2007,
aplicando-se os benefícios da lei, revo-
gadas as disposições em contrário.

PORTARIAS DA PROREH
Portaria Proreh nº. 1351, de 14/12/2006
Designa a servidora Liria Rodrigues
Lima para substituir a Gerente da Di-
visão de Assuntos Estudantis, da Di-
retoria de Assuntos Estudantis, da
Pró-Reitoria de Extensão Cultura e
Assuntos Estudantis (FG-4), desta Uni-
versidade, no período de 12/12/2006
a 17/12/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos
retroativos a 12/12/2006.

Portaria Proreh nº. 1352, de 14/12/2006
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 21/12/2006
a 27/12/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 21/12/2006.

Portaria Proreh nº. 1355, de 21/12/2006
Designa o servidor Paulo Resende
Costa para substituir o Diretor da Di-
retoria de Administração e Controle
Acadêmico, da Pró-Reitoria de Gra-

duação (CD-4), desta Universidade,
no período de 26/12/2006 a 05/01/2007.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 26/12/2006.

Portaria Proreh nº. 1356, de 21/12/2006
Designa a servidora Elezir Alves Buso
para substituir a Secretária da Coorde-
nação do Curso de Letras, do Instituto
de Letras e Lingüística (FG-7), desta
Universidade, no período de 14/11/2006
a 20/12/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
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tra em vigor nesta data, com efeitos
retroativos a 14/11/2006.

Portaria Proreh nº. 1357, de 21/12/2006
Designa a servidora Abadia de Fáti-
ma Rosa Macedo para substituir a
Gerente da Oficina da Vida, da Dire-
toria de Administração de Programas
Sociais, da Pró-Reitoria de Recursos
Humanos (FG-4), desta Universidade,
no período de 02/01/2007 a 11/01/2007.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 02/01/2007.

Portaria Proreh nº. 1427, de 28/12/2006
Designa a professora Margarete
Arroyo para substituir o Chefe do De-
partamento de Música e Artes Cêni-
cas, da Faculdade de Artes, Filosofia
e Ciências Sociais (FG-1), desta Uni-
versidade, no período de 26/12/2006
a 20/01/2007. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos
retroativos a 26/12/2006.

Portaria Proreh nº. 091, de 12/01/2007
Nomeia uma comissão composta pe-
los seguintes servidores: Wesley Mar-
ques Silva, Emerson Luiz de Oliveira,
Augusto César Bernardes Costa, Se-
bastião Bento Rodrigues de Paula, Val-
decy Mendonça, Moacir Nascimento
e Ângela Celeste Bonfim Sá sob a
coordenação do primeiro. A Comis-
são tem como finalidade elaborar pro-
posta de projeto que viabilize alterna-
tivas para solução de problemas ine-
rentes à segurança do Hospital de
Clínicas de Uberlândia, seus traba-
lhadores, usuários e visitantes, con-
forme definição do Plano Diretor. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0238, de 31/01/2007
Designa o servidor Lúcio Antônio Por-
tilho para substituir o Pró-Reitor da
Pró-Reitoria de Recursos Humanos
(CD-2), desta Universidade, no pe-
ríodo de 05/02/2007 a 16/02/2007.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 05/02/2007.

Portaria Proreh nº. 0247, de 31/01/2007
Concede Abono de Permanência a
Cleusmar Dias Silva, ocupante do
cargo de Assistente em Administra-
ção – NI – D – 216, do Quadro Per-
manente desta Universidade, com
fundamento no § 1º, artigo 3º da
Emenda Constitucional nº. 41/03, pu-
blicada no Diário Oficial da União em
31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 14/01/2007, revoga-
das as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0248, de 31/01/2007
Concede Abono de Permanência a
João Luiz Alves Mamede, ocupante do
cargo de Médico – NS – E – 113, do
Quadro Permanente desta Universi-
dade, com fundamento no § 1º, arti-
go 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 01/01/2004,
revogadas as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0249, de 31/01/2007
Concede Abono de Permanência a
Elisabeth Freitas, ocupante do cargo
de Técnico em Enfermagem – NI – D
– 115, 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 09/
09/04, revogadas as disposições em
contrário.

Portaria Proreh nº. 0250, de 31/01/2007
Concede Abono de Permanência a
Valder Steffen Junior, ocupante do
cargo de Professor Titular – Doutora-
do – Dedicação Exclusiva, do Qua-
dro Permanente desta Universidade,
com fundamento no § 1º, artigo 3º da
Emenda Constitucional nº. 41/03, pu-
blicada no Diário Oficial da União em
31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 12/01/07, revogadas
as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0251, de 31/01/2007
Concede Abono de Permanência a
Maria Doroteia Paiva, ocupante do
cargo de Professor Assistente 4 – Es-
pecialização – Dedicação Exclusiva,
do Quadro Permanente desta Univer-

sidade, com fundamento no § 5º, ar-
tigo 2º da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta portaria
entra em vigor a partir de 12/01/07, re-
vogadas as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0252, de 31/01/2007
Concede Abono de Permanência a
Francisca Ribeiro Assis Ferreira, ocu-
pante do cargo de Técnico em Enfer-
magem – NI – D – 115, do Quadro
Permanente desta Universidade, com
fundamento no § 1º, artigo 3º da
Emenda Constitucional nº. 41/03, pu-
blicada no Diário Oficial da União em
31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 01/10/07, revogadas
as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0253, de 31/01/2007
Concede Abono de Permanência a
Eloina Freitas Andrade, ocupante do
cargo de Auxiliar de Enfermagem –
NI – C – 114, do Quadro Permanente
desta Universidade, com fundamento
no § 1º, artigo 3º da Emenda Consti-
tucional nº. 41/03, publicada no Diá-
rio Oficial da União em 31/12/2003.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 11/01/2007, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0254, de 31/01/2007
Concede Abono de Permanência a
Aparecida Alves Pereira, ocupante do
cargo de Auxiliar de Cozinha – NA –
B – 115, do Quadro Permanente des-
ta Universidade, com fundamento no
§ 1º, artigo 3º da Emenda Constitu-
cional nº. 41/03, publicada no Diário
Oficial da União em 31/12/2003. Esta
portaria entra em vigor a partir de
25/03/2006, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Portaria Proreh nº. 0255, de 31/01/2007
Concede Abono de Permanência a
Anair Antonia Jesus, ocupante do
cargo de Copeiro – NA – B – 114, do
Quadro Permanente desta Universi-
dade, com fundamento no § 1º, arti-
go 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 09/07/2006,
revogadas as disposições em contrário.
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Portaria Proreh nº. 0256, de 31/01/2007
Concede Abono de Permanência a
Isaura Freitas Diniz, ocupante do car-
go de Professor 1º e 2º Graus – D 4 –
Especialização – Dedicação Exclusi-
va, do Quadro Permanente desta Uni-
versidade, com fundamento no § 1º,
artigo 2º da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta portaria
entra em vigor a partir de 23/01/2007, re-
vogadas as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0257, de 31/01/2007
Concede Abono de Permanência a
Marli Junqueira Buzzi, ocupante do
cargo de Assistente em Administra-
ção – NI – D – 206, do Quadro Per-
manente desta Universidade, com
fundamento no § 1º, artigo 2º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 29/01/2007, revoga-
das as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0258, de 31/01/2007
Concede Abono de Permanência a
Carlos Alberto Oliveira , ocupante do
cargo de Assistente em Administra-
ção – NI – D – 216, do Quadro Per-
manente desta Universidade, com
fundamento no § 1º, artigo 2º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 10/02/07, revogadas
as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0259, de 31/01/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documenta-
ção constante do processo nº.
23117.000494/2007-03, Graciela Dias
Coelho Jones, como professora subs-
tituta, em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Assistente,
nível 1, com Mestrado, para a Facul-
dade de Gestão e Negócios. O referi-
do contrato deverá vigorar pelo perío-
do de 24/01/2007 a 31/08/2007. Esta por-
taria entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0260, de 31/01/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.000495/2007-40, Verônica Fa-
vato e Silva, como professora substi-
tuta, em regime de trabalho de 40
(quarenta) Horas Semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Graduação, para a Fa-
culdade de Gestão e Negócios, na
vaga oriunda da redistribuição de
Andréia Paula Segatto, ocorrida em
23/09/2004. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 24/01/2007
a 31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0261, de 05/02/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe E nível
3, com Mestrado, para a classe E nível
4, com Mestrado, à professora Fáti-
ma Aparecida da Silveira Greco. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0262, de 05/02/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe E nível
2, com Mestrado, para a classe E ní-
vel 3, com Mestrado, à professora
Cynthia Barbosa Firmino Aguiar. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0263, de 05/02/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe E nível
1, com Mestrado, para a classe E ní-
vel 2, com Mestrado, à professora
Maria Helena Ribeiro Godoy. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0264, de 05/02/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe E nível
1, com Mestrado, para a classe E ní-
vel 2, com Mestrado, à professora
Marisa Martins da Silva Prado. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0265, de 05/02/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de As-
sistente nível 2, com Mestrado, para
a classe de Assistente nível 3, com

Mestrado, à professora Elza Cristina
Santos. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria Proreh nº. 0266, de 05/02/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 1, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 2, com Dou-
torado, à professora Maria José Ri-
beiro. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria Proreh nº. 0267, de 05/02/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 3, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 4, com Dou-
torado, ao professor Maurício Martins.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0268, de 05/02/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 2, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 3, com Dou-
torado, ao professor Simeão Donizete
Sass. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria Proreh nº. 0269, de 05/02/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 1, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 2, com Dou-
torado, ao professor Cícero José
Alves Soares Neto. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0270, de 05/02/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 1, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 2, com Dou-
torado, ao professor Alexandre Gui-
marães Tadeu Soares. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0271, de 05/02/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 2, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 3, com Dou-
torado, ao professor Rafael Cordeiro
Silva. Esta portaria entra em vigor
nesta data.
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Portaria Proreh nº. 0272, de 05/02/2007
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 o professor Douglas Santos
Monteiro por mais 243 dias, a partir
de 01/01/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0518, de 05/07/2006.

Portaria Proreh nº. 0273, de 05/02/2007
Prorroga, nos termos da Lei n. 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 o professor Douglas Queiroz
Santos por mais 243 dias, a partir de
01/01/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 522, de 05/07/2006.

Portaria Proreh nº. 0274, de 05/02/2007
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 Florisvaldo Paulo
Ribeiro Júnior por mais 243 dias, a par-
tir de 01/01/2007. Esta portaria entra
em vigor nesta data alterando o artigo
2º da portaria nº. 743, de 25/08/2006.

Portaria Proreh nº. 0275, de 05/02/2007
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 Luiz Carlos Gebrim
de Paula Costa por mais 243 dias, a par-
tir de 01/01/2007. Esta portaria entra
em vigor nesta data alterando o artigo
2º da portaria nº. 0680, de 27/07/2006.

Portaria Proreh nº. 0276, de 05/02/2007
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 o professor Luiz Carlos Gui-
lherme por mais 243 dias, a partir de

01/01/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 416, de 29/05/2006.

Portaria Proreh nº. 0277, de 05/02/2007
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 o professor Rogério Ribeiro
Cardoso por mais 243 dias, a partir
de 01/01/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 401, de 18/05/2006.

Portaria Proreh nº. 0278, de 05/02/2007
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 Milena Bueno
Pereira por mais 243 dias, a partir de
01/01/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 402, de 18/05/2006.

Portaria Proreh nº. 0279, de 05/02/2007
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 Romeu Toffano
Júnior por mais 243 dias, a partir de
01/01/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 429, de 31/05/2006.

Portaria Proreh nº. 0280, de 05/02/2007
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 Ivonilda
Lemes por mais 243 dias, a partir de
01/01/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0584, de 19/07/2006.

Portaria Proreh nº. 0281, de 05/02/2007
Concede Abono de Permanência a
Orosimbo Andrade Almeida Rego,
ocupante do cargo de Professor Titu-

lar – Doutorado – Dedicação Exclusi-
va, do Quadro Permanente desta Uni-
versidade, 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 27/01/2007,
revogadas as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0357, de 07/02/2007
Torna sem efeito a portaria Proreh nº.
0119, de 26/01/2007, referente à pror-
rogação do Contrato do professor
Márcio Marçal Lopes. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0358, de 07/02/2007
Retifica, em parte, a portaria Proreh
nº. 0112, de 26/01/2007, referente à
Prorrogação do Contrato do profes-
sor Paulo Alliprandini Filho, da seguin-
te forma: onde se lê: “por mais 227
dias ...”; leia-se: “... por mais 90 dias”.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0359, de 07/02/2007
Retifica, em parte, a portaria Proreh
nº. 0128, de 26/01/2007, referente à
Prorrogação do Contrato da profes-
sora Marília Mendes Ferreira, da se-
guinte forma: onde se lê: “por mais
243 dias ...”; leia-se: “... por mais 90
dias”. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria Proreh nº. 0360, de 07/02/2007
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 o professor Márcio Marçal
Lopes por mais 95 dias a partir de
01/01/2007, e altera o salário de R$
766,45 para R$ 904,42. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data alterando o ar-
tigo 1º da portaria nº. 183, de 31/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0361, de 07/02/2007
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 o professor Talles Pereira
Lopes por mais 243 dias, a partir de
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01/01/2007. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 457, de 08/06/2006.

Portaria Proreh nº. 0363, de 09/02/2007
Concede Progressão Funcional da
Classe E nível 4, com Doutorado, para
a Classe Especial, com Doutorado à
professora Analúcia de Morais Vieira,
a partir de 03/01/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0364, de 09/02/2007
Concede Progressão Funcional, da
classe de Adjunto nível 4, com Dou-
torado, para a Classe de Associado,
nível 1, com Doutorado, ao professor
Paulo César Primo Agostinho, a par-
tir de 18/12/2006. Esta portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0365, de 09/02/2007
Concede Abono de Permanência a
Nadir Aparecida Domiciano Vidal,
ocupante do cargo de Assistente So-
cial – NS – E – 415, do Quadro Per-
manente desta Universidade, com
fundamento no § 1º, artigo 2º da
Emenda Constitucional nº. 41/03, pu-
blicada no Diário Oficial da União em
31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 27/05/2005, revoga-
das as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0420, de 09/02/2007
Retifica, em parte, a portaria Proreh
nº. 0146, de 26/01/2007, referente à
Prorrogação do Contrato da profes-
sora Patrícia de Brito Rocha Porto, do
Instituto de Letras e Lingüística, da
seguinte forma: onde se lê: “por mais
243 dias ...”; leia-se: “... por mais 90
dias”. Esta portaria entra em vigor nes-
ta data.

Portaria Proreh nº. 0421, de 09/02/2007
Determina o cancelamento das féri-
as programadas para o período de
22/02/2007 a 23/03/2007 da servidora
Solange Lazara Silva, ocupante do
cargo de servente de limpeza, do
Quadro Permanente desta Universi-
dade. Esta portaria entra em vigor a
partir de 09/02/2007, revogadas as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0422, de 09/02/2007
Determina o cancelamento das féri-
as programadas para o período de
05/02/2007 a 06/03/2007 do servidor
Jose Augusto, ocupante do cargo de
pedreiro, do Quadro Permanente des-
ta Universidade. Esta portaria entra
em vigor a partir de 09/02/2007, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0424, de 13/02/2007
Determina o cancelamento das fé-
rias programadas para o período de
05/02/2007 a 24/02/2007 e 15/10/2007
a 24/10/2007 da servidora Maria Apa-
recida de Fatima Lemes, ocupante do
cargo de técnico em enfermagem, do
Quadro Permanente desta Universi-
dade. Esta portaria entra em vigor a
partir de 13/02/2007, revogadas as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0425, de 13/02/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 1, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 2, com Dou-
torado, ao professor Carlos Augusto
Bissochi Júnior. Esta portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0426, de 13/02/2007
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 a professora Zilá Diniz Cabral por
mais 243 dias, a partir de 01/01/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta data
alterando o artigo 2º da portaria nº.
500, de 05/07/2006.

Portaria Proreh nº. 0427, de 13/02/2007
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 Uberl-
ândia e a professora Veridiana Sefrin
Novaes Rodrigues por mais 243 dias, a
partir de 01/01/2007. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data alterando o arti-
go 2º da portaria nº. 477, de 28/06/2006.

Portaria Proreh nº. 0428, de 13/02/2007
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 a professora Jacquelaine Florin-
do Borges por mais 243 dias, a partir
de 01/01/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 476, de 28/06/2006.

Portaria Proreh nº. 0429, de 13/02/2007
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 a professora Miriam Tiemi Taki-
mura Oliveira por mais 181 dias, a par-
tir de 01/02/2007. Esta portaria entra
em vigor nesta data alterando o artigo
1º da portaria nº. 125, de 23/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0443, de 13/02/2007
Retifica, em parte, a portaria Proreh
nº. 0111, de 25/01/2007, referente à
Prorrogação do Contrato do profes-
sor Jonas Dantas Batista, da Faculda-
de de Odontologia, da seguinte for-
ma: onde se lê: “por mais 228 dias
...”; leia-se: “... por mais 75 dias”. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0444, de 13/02/2007
Retifica, em parte, a portaria Proreh
nº. 0272, de 05/02/2007, referente à
Prorrogação do Contrato do profes-
sor Douglas Santos Monteiro, do Ins-
tituto de Química, da seguinte forma:
onde se lê: “Por mais 243 dias ...”;
leia-se: “... por mais 90 dias”. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0447, de 14/02/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe E nível
2, com Mestrado, para a classe E ní-
vel 3, com Mestrado, ao professor
Eduardo Macedo de Oliveira. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0448, de 14/02/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 3, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 4, com Dou-
torado, à professora Sônia Teresa da
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Silva Ribeiro. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0449, de 14/02/2007
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 a professora Elaize Maria Gomes
de Paula por mais 228 dias, a partir
de 16/01/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0174, de 31/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0450, de 14/02/2007
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 Vanessa Faria
Neves por mais 228 dias, a partir de
16/01/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0175, de 31/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0451, de 14/02/2007
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 Ricardo Gonçalves
de Holanda por mais 205 dias, a partir
de 08/02/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º

da portaria nº. 0209, de 20/02/2006.

Portaria Proreh nº. 0452, de 14/02/2007
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 a professora Lidiane Cristina de
Faria por mais 184 dias, a partir de
01/03/2007. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0284, de 20/03/2006.

Portaria Proreh nº. 0453, de 14/02/2007
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 Michelle Egle
Torres Silva por mais 66 dias, a partir
de 01/01/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0139, de 25/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0454, de 14/02/2007
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 a professora Viviane Amorim da
Silva por mais 227 dias, a partir de
01/01/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0141, de 25/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0457, de 14/02/2007
Concede Progressão Vertical por Titu-
lação, da classe de Assistente nível
1, com Mestrado, para a classe de
Adjunto nível 1, com Doutorado, ao
professor Roberto Barboza Castanho
com 140 pontos para efeitos de re-
cebimento da Gratificação de Estímu-
lo à Docência Superior-GED. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0462, de 14/02/2007
Concede Abono de Permanência a
Marli Aparecida Ranal, ocupante do
cargo de Professor Titular – Doutora-
do – Dedicação Exclusiva, do Qua-
dro Permanente desta Universidade,
com fundamento no § 1º, artigo 3º da
Emenda Constitucional nº. 41/03, pu-
blicada no Diário Oficial da União em
31/12/2003. Esta portaria entra em vi-
gor a partir de 21/02/2007, revogadas
as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0463, de 21/02/2007
Concede Abono de Permanência a
Marcionila Rodrigues Silva Brito, ocu-
pante do cargo de Professor Titular –
Doutorado – Dedicação Exclusiva, do
Quadro Permanente desta Universi-
dade, com fundamento no § 1º, arti-
go 3º da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta portaria en-
tra em vigor a partir de 19/11/2006, re-
vogadas as disposições em contrário.
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