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Portaria R n°. 1.158, de 24/09/2009
Concede licença-capacitação à ser-
vidora Antônia Patrocínio de Oliveira
Souza, no período de 05/10/2009 a
18/11/2009, por 45 (quarenta e cinco)
dias, referente ao período aquisitivo
de 03/08/2003 a 02/08/2008, a fim
de elaborar o trabalho de conclusão
do Curso de Especialização em Su-
pervisão Escolar, na Faculdade Cató-
lica de Uberlândia. Esta portaria entra
em vigor em 05/10/2009.

Portaria R n°. 1.169, de 28/09/2009
Designa o professor Malcon Antonio
Manfredi Brandeburgo para exercer
a função de coordenador do Curso
de Biotecnologia do Instituto de Gené-
tica e Bioquímica (FG-1), desta Uni-
versidade. O professor ora designado
responderá pela função a partir de
01/08/2009. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/08/2009.

Portaria R n°. 1.170, de 28/09/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009 da
função de assessor especial 1 (CD-
3), desta Universidade, a servidora
Christiane Rezende Gontijo. Revo-
ga-se a Portaria R nº. 467/09. Es-
ta portaria entra em vigor a partir de
30/09/2009.

Portaria R n°. 1.171, de 28/09/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009 da
função de assessor especial 3 (FG-
1), desta Universidade, o servidor
Arlindo Lemes Rodrigues. Revoga-se
a Portaria R nº. 361/09. Esta portaria
entra em vigor a partir de 30/09/2009.

Portaria R n°. 1.172, de 28/09/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009 da
função de assessor especial 3 (FG-
1), desta Universidade, a servidora

Eloainy Alves Eustáquio. Revoga-se
a Portaria R nº. 362/09. Esta portaria
entra em vigor a partir de 30/09/2009.

Portaria R n°. 1.173, de 28/09/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009 da
função de assessor especial 3 (FG-
1), desta Universidade, o servidor
Sebastião Alves Arruda. Revoga-se a
Portaria R nº. 386/09. Esta portaria
entra em vigor a partir de 30/09/2009.

Portaria R n°. 1.174, de 28/09/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009 da
função de assessor especial 4 (FG-
2), desta Universidade, a professora
Adriane Correa Jansen. Revoga-se
a Portaria R nº. 103/08. Esta portaria
entra em vigor a partir de 30/09/2009.

Portaria R n°. 1.175, de 28/09/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009 da
função de assessor especial 4 (FG-
2), desta Universidade, a professora
Denize Donizete Campos Rizzoto.
Revoga-se a Portaria R nº. 900/07.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 30/09/2009.

Portaria R n°. 1.176, de 28/09/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009 da
função de assessor especial 4 (FG-
2), desta Universidade, o professor
Leandro Rezende. Revoga-se a Por-
taria R nº. 899/07. Esta portaria entra
em vigor a partir de 30/09/2009.

Portaria R n°. 1.177, de 28/09/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009 da
função de coordenadora do Curso
Técnico em Enfermagem do Gabinete
do Reitor (FG-4), desta Universidade,
a professora Rosalinda Asenjo Lopez
de Berte. Revoga-se a Portaria R nº.
775/09. Esta portaria entra em vigor
a partir de 30/09/2009.

Portaria R n°. 1.178, de 28/09/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009 da
função de coordenadora do Curso
Técnico em Prótese Dentária do Gabi-
nete do Reitor (FG-4), desta Univer-
sidade, a professora Sheila Rodri-
gues de Sousa Porta. Revoga-se a
Portaria R nº. 1183/07. Esta portaria
entra em vigor a partir de 30/09/2009.

Portaria R n°. 1.179, de 28/09/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009 da
função de coordenadora do Curso
Técnico em Higiene Bucal do Gabi-
nete do Reitor (FG-4), desta Univer-
sidade, a professora Ines Laluci Du-
righetto. Revoga-se a Portaria R nº.
1126/09. Esta portaria entra em vigor
a partir de 30/09/2009.

Portaria R n°. 1.180, de 28/09/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009 da
função de coordenador do Curso
Técnico em Análise Clínicas do Gabi-
nete do Reitor (FG-4), desta Univer-
sidade, o professor Mário Paulo
Amanti Penatti. Revoga-se a Portaria
R nº. 777/09. Esta portaria entra em
vigor a partir de 30/09/2009.

Portaria R n°. 1.181, de 28/09/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009 da
função de gerente da Divisão de
Projetos e Convênios da Pró-reitoria
de Planejamento e Administração
(FG-4), desta Universidade, a servi-
dora Mara Dayse Bessa Oliveira.
Revoga-se a Portaria R nº. 799/04.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 30/09/2009.

Portaria R n°. 1.182, de 28/09/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009 da
função de gerente da Divisão de
Almoxarifado da Pró-reitoria de Pla-
nejamento e Administração (FG-4),
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desta Universidade, o servidor Odair
Euripedes Silva. Revoga-se a Por-
taria R nº. 1.023/93. Esta portaria
entra em vigor a partir de 30/09/2009.

Portaria R n°. 1.183, de 28/09/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009 da
função de gerente da Divisão de
Contabilidade e Análise Orçamen-
tária da Pró-reitoria de Planejamen-
to e Administração (FG-4), desta
Universidade, o servidor Miguel An-
gelo de Nascimento Oliveira. Revo-
ga-se a Portaria R nº. 1.415/95. Es-
ta portaria entra em vigor a partir de
30/09/2009.

Portaria R n°. 1.193, de 01/10/2009
Designa os servidores Adailton
Borges de Oliveira, Paulo Fernandes
de Bessa e Alessandro Miro Degani
para, sob a presidência do primei-
ro, constituírem a Comissão de Pro-
cesso Administrativo Disciplinar, com
sede em Uberlândia-MG, incumbida
de apurar no prazo de 30 (trinta) dias
as possíveis irregularidades referen-
tes aos atos e fatos que constam do
processo administrativo nº. 23117.
006119/2009-21, bem como as de-
mais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos. Esta
portaria entra em vigor nesta data de
sua publicação.

Portaria R n°. 1.195, de 01/10/2009
Designa o servidor Márcio Henrique
Bassi para exercer a função de
assessor especial 1 (CD-3), desta
Universidade, em substituição à
servidora Christiane Rezende Gontijo.
O servidor ora designado responderá
pela função a partir de 01/10/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 1.196, de 01/10/2009
Designa a servidora Mara Dayse
Bessa Oliveira para exercer a função
de assessor especial 3 (FG-1), desta
Universidade, em substituição ao
servidor Arlindo Lemes Rodrigues. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 01/10/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta
data.

Portaria R n°. 1.197, de 01/10/2009
Designa o servidor Odair Euripedes
Silva para exercer a função de
assessor especial 3 (FG-1), desta
Universidade, em substituição à ser-
vidora Eloainy Alves Eustáquio. O
servidor ora designado responderá
pela função a partir de 01/10/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 1.198, de 01/10/2009
Designa o servidor Miguel Angelo do
Nascimento Oliveira para exercer a
função de assessor especial 3 (FG-
1), desta Universidade, em substi-
tuição ao servidor Sebastião Alves
Arruda. O servidor ora designado
responderá pela função a partir de
01/10/2009. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R n°. 1.199, de 01/10/2009
Designa a professora Adriane Correa
Jansen para exercer a função de
assessor especial 3 (FG-1), desta
Universidade. A professora ora desig-
nada responderá pela função a partir
de 01/10/2009. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R n°. 1.200, de 01/10/2009
Designa a professora Denize
Donizete Campos Rizzotto para
exercer a função de assessor
especial 3 (FG-1), desta Univer-
sidade. A professora ora designada
responderá pela função a partir de
01/10/2009. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R n°. 1.201, de 01/10/2009
Designa o professor Leandro Re-
zende para exercer a função de
assessor especial 3 (FG-1), desta
Universidade. O professor ora desig-
nado responderá pela função a partir
de 01/10/2009. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R n°. 1.202, de 01/10/2009
Designa a professora Rosalinda
Asenjo Lopez de Berte para exercer
a função de coordenadora do Curso
Técnico em Enfermagem do Gabinete
do Reitor (FG-2), desta Universidade.
A professora ora designada

responderá pela função a partir de
01/10/2009. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R n°. 1.203, de 01/10/2009
Designa a professora Sheila Rodri-
gues Souza Porta para exercer a
função de coordenadora do Curso
Técnico em Prótese Dentária do
Gabinete do Reitor (FG-2), desta Uni-
versidade. A professora ora desig-
nada responderá pela função a partir
de 01/10/2009. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R n°. 1.204, de 01/10/2009
Designa a professora Ines Laluci
Durighetto para exercer a função de
coordenadora do Curso Técnico em
Higiene Bucal do Gabinete do Reitor
(FG-2), desta Universidade. A pro-
fessora ora designada responderá
pela função a partir de 01/10/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 1.205, de 01/10/2009
Designa o professor Mário Paulo
Amante Penatti para exercer a função
de coordenador do Curso Técnico em
Análise Clínicas do Gabinete do
Reitor (FG-2), desta Universidade. O
professor ora designado responderá
pela função a partir de 01/10/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta
data.

Portaria R n°. 1.206, de 01/10/2009
Designa o professor Murilo De Sousa
Menezes para exercer a função de
chefe de setor da Clínica Odonto-
lógica Integrada do Hospital Odonto-
lógico (FG-3), desta Universidade. O
professor ora designado responderá
pela função a partir de 01/10/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 1.207, de 01/10/2009
Designa o servidor Arlindo Lemes
Rodrigues para exercer a função de
gerente da Divisão de Contabilidade
da Pró-reitoria de Planejamento e
Administração (FG-4), desta Univer-
sidade. O servidor ora designado
responderá pela função a partir de
01/10/2009. Esta portaria entra em
vigor nesta data.
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Portaria R n°. 1.208, de 01/10/2009
Designa a servidora Eloainy Alves
Eustáquio para exercer a função de
gerente da Divisão Financeira da Pró-
reitoria de Planejamento e Adminis-
tração (FG-4), desta Universidade. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 01/10/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 1.209, de 01/10/2009
Designa o servidor Sebastião Alves
Arruda para exercer a função de
gerente da Divisão de Execução
Orçamentária da Pró-reitoria de
Planejamento e Administração (FG-
4), desta Universidade. O servidor ora
designado responderá pela função a
partir de 01/10/2009. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 1.210, de 01/10/2009
Dispensa a partir de 09/10/2009 da
função de assessor especial 1 (CD-
3), desta Universidade, o servidor
Jairo Reis Faria. Revoga-se a Por-
taria R nº. 1122/09. Esta portaria
entra em vigor a partir de 09/10/2009.

Portaria R n°. 1.211, de 01/10/2009
Dispensa a partir de 09/10/2009 da
função de assessor especial 3 (FG-
1), desta Universidade, o servidor
José Divino da Silva. Revoga-se a
Portaria R nº. 851/09. Esta portaria
entra em vigor a partir de 09/10/2009.

Portaria R n°. 1.212, de 01/10/2009
Designa o servidor José Divino da
Silva para exercer a função de
assessor especial 1(CD-3), desta
Universidade, em substituição ao
servidor Jairo Reis Faria. O servidor
ora designado responderá pela
função a partir de 10/10/2009. Es-
ta portaria entra em vigor a partir de
10/10/2009.

Portaria R n°. 1.213, de 01/10/2009
Designa o servidor Jairo Reis Faria
para exercer a função de assessor
especial 3 (FG-1), desta Universi-
dade, em substituição ao servidor
José Divino da Silva. O servidor ora
designado responderá pela função a
partir de 10/10/2009. Esta portaria

entra em vigor a partir de 10/10/2009.

Portaria R n°. 1.245, de 06/10/2009
Retifica o artigo 1º da Portaria R n°.
944/2009, referente ao período
aquisitivo de afastamento para li-
cença-capacitação. Onde se lê: “de
09/05/2000 a 08/02/2005”, leia-se:
“de 01/06/2004 a 31/05/2009”. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeito retroativo a 27/07/2009.

Portaria R n°. 1.247, de 07/10/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009 da
função de coordenador do Curso de
Biomedicina do Instituto de Ciências
Biomédicas (FG-1), desta Universi-
dade, o professor José Roberto
Mineo. Revoga-se a Portaria R nº.
852/08. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de
30/09/2009.

Portaria R n°. 1.249, de 07/10/2009
Delega competência ao professor
Odorico Coelho da Costa Neto e à
servidora Angélica Maria da Silva,
para, observadas as disposições
legais e regulamentares pertinentes
e, em especial o que estabelecem o
Decreto n°. 5.992, de 19/12/2006, e
a Portaria n°. 98, de 16/07/2003, do
ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão, vedada a sub-
delegação, praticar os atos necessá-
rios à operacionalização do Sistema
de Concessão de Diárias e Passa-
gens – SCDP do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, no
âmbito da Universidade Federal de
Uberlândia. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R n°. 1.250, de 07/10/2009
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINA-
RES E GERAIS 
Art. 1º Os projetos e as atividades que
envolvam a criação, a produção, a
reprodução e a utilização de animais
pertencentes ao filo Chordata, subfilo
Vertebrata, exceto o homem, destina-
dos ao ensino e à pesquisa científica
ficam restritas ao âmbito das uni-
dades acadêmicas da Universidade
Federal de Uberlândia, previamente

autorizadas pela Comissão de Ética
no Uso de Animais – CEUA, que
serão responsáveis pela obediência
aos preceitos da Lei no. 11.794, de
2008, do Decreto n°. 6.899, de 2009,
das demais normas complementares
e desta portaria, bem como pelas
eventuais consequências ou efeitos
advindos de seu descumprimento. 
Parágrafo único. Os projetos e as
atividades de que trata este artigo são
vedados a pessoas físicas em atua-
ção autônoma e independente, no
âmbito da UFU, ainda que mantenham
vínculo estatutário ou empregatício
com a Universidade.
Art. 2º Além das definições previstas
na Lei no. 11.794, de 2008, consi-
dera-se, para os efeitos desta por-
taria, as estabelecidas pelo Decreto
n°. 6.899, de 2009:
I - subfilo Vertebrata: animais corda-
dos que têm, como características
exclusivas, um encéfalo grande en-
cerrado numa caixa craniana e uma
coluna vertebral, excluindo os prima-
tas humanos;
II - métodos alternativos: procedi-
mentos validados e internacional-
mente aceitos que garantam resul-
tados semelhantes e com reprodu-
tibilidade para atingir, sempre que
possível, a mesma meta dos proce-
dimentos substituídos por metodolo-
gias que:
a) não utilizem animais;
b) usem espécies de ordens infe-
riores;
c) empreguem menor número de
animais;
d) utilizem sistemas orgânicos ex-
vivos; ou
e) diminuam ou eliminem o descon-
forto;
III - atividades de pesquisa científica
- todas aquelas relacionadas com
ciência básica, ciência aplicada,
desenvolvimento tecnológico, produ-
ção e controle de qualidade de dro-
gas, medicamentos, alimentos, imu-
nobiológicos, instrumentos, ou quais-
quer outros testados em animais,
conforme definido em regulamento
próprio. 
Parágrafo único. O termo pesquisa
científica inclui as atividades de de-
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senvolvimento tecnológico, de acordo
com a definição constante do § 2o

do artigo 1o da Lei n°. 11.794, de
2008, e a do inciso III deste artigo. 
CAPÍTULO II
DA COMISSÃO DE ÉTICA NO USO
DE ANIMAIS – CEUA 
Art. 3º A Comissão de Ética no Uso
de Animais – CEUA, vinculada à Pró-
reitoria de Pesquisa e Pós-gradua-
ção, composta por membros titulares
e respectivos suplentes integrantes
da carreira do magistério superior da
UFU, de reconhecida competência
técnica e notório saber, e com desta-
cada atividade profissional em áreas
relacionadas ao escopo da Lei n°.
11.794, de 2008, e de um represen-
tante da Associação Protetora dos
Animais – APA, terá a seguinte com-
posição:
I – professor Evandro de Abreu Fer-
nandes, titular; professor Matias Pa-
blo Juan Szabó, suplente;
II – professor Francisco Sales Re-
sende Carvalho, titular; professor Ro-
drigo Pereira de Queiroz, suplente;
III – professor Cirilo Antônio de Paula
Lima, titular; professora Ana Montei-
ro Correia Lima, suplente;
IV – professora Celine de Melo; titular;
professora Vera Lúcia de Campos
Brites, suplente;
V – professora Ana Elizabeth Lanini
Custódio; titular; professora Fernanda
Helena Nogueira Ferreira, suplente;
VI – professor Paulo Rogério de
Faria, titular; professor Alberto da
Silva Morais, suplente;
VII – professor Saulo Rodrigues
Júnior; titular; professor Elmiro San-
tos Resende, suplente;
VIII – professor Denildo Magalhães,
titular; professor Jonas Dantas Batis-
ta, suplente;
IX – professor Françoise Botelho,
titular; professor Carlos Ueira Vieira,
suplente;
X – professor Ederaldo José Lopes,
titular; professora Áurea de Fátima
Oliveira, suplente;
XI – Mariana Spaceck Alvim, titular;
Gustavo Rodrigues Rosato, suplente;
representantes da Associação
Protetora dos Animais – APA.
Parágrafo único. A CEUA será presi-

dida pelo professor Evandro de Abreu
Fernandes.
Art. 4° Compete à CEUA:
I – cumprir e fazer cumprir, no âmbito
de suas atribuições, o disposto na Lei
n°. 11.794, de 2008, no Decreto n°.
6.899, de 2009, e nas demais normas
aplicáveis à utilização de animais para
ensino e pesquisa, especialmente nas
resoluções do Concea;
II – examinar previamente os proto-
colos experimentais ou pedagógicos
aplicáveis aos procedimentos de
ensino e projetos de pesquisa cien-
tífica a serem realizados na UFU,
para determinar sua compatibilidade
com a legislação aplicável;
III – manter cadastro atualizado dos
protocolos experimentais ou peda-
gógicos, aplicáveis aos procedi-
mentos de ensino e projetos de pes-
quisa científica realizados, ou em
andamento, na UFU, enviando cópia
ao Concea;
IV – manter cadastro dos pesquisa-
dores e docentes da UFU que de-
senvolvam protocolos experimentais
ou pedagógicos, aplicáveis aos pro-
cedimentos de ensino e projetos de
pesquisa científica, enviando cópia
ao Concea;
V – expedir, no âmbito de suas atri-
buições, certificados que se fizerem
necessários perante órgãos de finan-
ciamento de pesquisa, periódicos
científicos, Concea ou outras entida-
des ligadas áreas relacionadas ao
escopo da Lei n°. 11.794, de 2008;
VI – notificar imediatamente ao Con-
cea e às autoridades sanitárias a
ocorrência de qualquer acidente com
os animais nas unidades acadêmicas
da Universidade, fornecendo informa-
ções que permitam ações saneado-
ras;
VII – estabelecer programas sanitá-
rios preventivos, de biossegurança e
de boas práticas de produção para
garantir o funcionamento e a ade-
quação das instalações sob sua res-
ponsabilidade, dentro dos padrões e
normas definidas pelo Concea;
VIII - manter registro do acompanha-
mento individual de cada atividade ou
projeto em desenvolvimento que en-
volva ensino ou pesquisa científica

realizados, ou em andamento, na
UFU, e dos pesquisadores e docen-
tes que realizem procedimentos de
ensino e pesquisa científica; e 
§ 1º Constatado qualquer procedi-
mento em descumprimento às dispo-
sições da Lei n°. 11.794, de 2008,
na execução de atividade de ensino
ou pesquisa científica, a CEUA de-
terminará a paralisação de sua exe-
cução, até que a irregularidade seja
sanada, sem prejuízo da aplicação
de outras sanções cabíveis. 
§ 2º Quando se configurar a hipótese
prevista no § 1o, a omissão da CEUA
acarretará sanções à UFU, nos
termos dos artigos 17 a 20 da Lei n°.
11.794, de 2008. 
§ 3º Das decisões proferidas pela
CEUA cabe recurso, sem efeito sus-
pensivo, ao Concea. 
§ 4º Os membros da CEUA respon-
derão pelos prejuízos que, por dolo,
causarem às pesquisas ou ao desen-
volvimento de protocolos relacionados
à pesquisa científica em andamento. 
§ 5o Os membros da CEUA estão
obrigados a resguardar o segredo
industrial, sob pena de responsa-
bilidade. 
Art. 5o Os demais casos não previstos
neste Capítulo serão definidos pelo
regimento interno do Concea. 
CAPÍTULO III
DAS INFRAÇÕES ADMINISTRA-
TIVAS 
Art. 6º Considera-se infração admi-
nistrativa toda ação ou omissão, de
pessoa física ou jurídica, que viole
as normas previstas na Lei n°. 11.794,
de 2008, no Decreto n°. 6.899, de
2009, e demais disposições legais
pertinentes, em especial:
I - criar ou utilizar animais em ativi-
dades de ensino e pesquisa científica
como pessoa física em atuação au-
tônoma;
II - criar ou utilizar animais em ativi-
dades de ensino e pesquisa científica
sem estar credenciado no Concea ou
em desacordo com as normas por ele
expedidas;
III - deixar de oferecer cuidados es-
peciais aos animais antes, durante e
após as intervenções recomendadas
nos protocolos dos experimentos que
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constituem a pesquisa ou programa
de aprendizado, conforme estabe-
lecido pelo Concea;
IV - deixar de submeter o animal a
eutanásia, sob estrita obediência às
prescrições pertinentes a cada es-
pécie, conforme as diretrizes do Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia,
sempre que, encerrado o experi-
mento ou em qualquer de suas fases,
for tecnicamente recomendado aque-
le procedimento ou quando ocorrer
intenso sofrimento, ressalvada a
hipótese do § 2o do artigo 14 da Lei
n°. 11.794, de 2008;
V - realizar experimentos que pos-
sam causar dor ou angústia sem se-
dação, analgesia ou anestesia ade-
quadas, ressalvada a hipótese do
inciso VI;
VI - realizar experimentos cujo obje-
tivo seja o estudo dos processos rela-
cionados à dor e à angústia sem au-
torização específica da CEUA;
VII - utilizar bloqueadores neuromus-
culares ou relaxantes musculares em
substituição a substâncias sedativas,
analgésicas ou anestésicas;
VIII - reutilizar o mesmo animal de-
pois de alcançado o objetivo princi-
pal do projeto de pesquisa;
IX - realizar trabalhos de criação e
experimentação de animais em siste-
mas fechados em desacordo com as
condições e normas de segurança
recomendadas pelos organismos
internacionais aos quais o Brasil se
vincula;
X - realizar, em programa de ensino,
vários procedimentos traumáticos
num mesmo animal, sem que todos
os procedimentos sejam executados
durante os efeitos de um único
anestésico ou sem que o animal seja
sacrificado antes de recobrar o
sentido;
XI - realizar pesquisa científica ou
atividade de ensino sem supervisão
de profissional de nível superior,
graduado ou pós-graduado na área
biomédica, conforme norma do
Concea, vinculado à UFU; e
XII - exercer as atividades previstas
no artigo 11 da Lei n°. 11.794, de
2008, sem a competente licença do
Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Art. 7º Qualquer pessoa, constatando
a ocorrência de infração adminis-
trativa prevista nesta Portaria, poderá
dirigir representação ao órgão ou
entidade de fiscalização competente,
para efeito do exercício de poder de
polícia. 
Art. 8º São competentes para lavrar
auto de infração e remetê-lo ao Con-
cea, os órgãos de fiscalização dos
ministérios previstos no artigo 21 da
Lei n°. 11.794, de 2008, nas respec-
tivas áreas de competências, sem
prejuízo das atribuições da CEUA. 
Parágrafo único. Quando a infração
puder configurar crime ou contra-
venção, ou lesão à Fazenda Pública
ou ao consumidor, a autoridade fis-
calizadora, além da obrigação do
caput, representará junto ao órgão
competente para apuração das res-
ponsabilidades administrativa e
penal. 
CAPÍTULO VI
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Art. 9º As infrações administrativas,
independentemente das medidas
cautelares cabíveis, serão punidas
com as seguintes sanções:
I - aplicáveis a pessoas jurídicas:
a) advertência;
b) multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
c) interdição temporária;
d) suspensão de financiamentos pro-
venientes de fontes oficiais de crédito
e fomento científico;
e) interdição definitiva;
II - aplicáveis a pessoas físicas:
a) advertência;
b) multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
c) suspensão temporária;
d) interdição definitiva para o exer-
cício da atividade regulada pela Lei
n°. 11.794, de 2008. 
Art. 10. Para a imposição da pena e
sua gradação, o Concea levará em
conta:
I - a gravidade da infração;
II - os antecedentes do infrator quan-
to ao cumprimento da Lei n°. 11.794,
de 2008, do Decreto n°. 6.899, de
2009, e das normas expedidas pelo
Concea;
III - as circunstâncias agravantes;

IV - as circunstâncias atenuantes;
V - os danos advindos da infração.
Parágrafo único. Para o efeito do
inciso I do caput, as infrações serão
classificadas em leves, graves e
gravíssimas, segundo os seguintes
critérios:
I - o grau de sofrimento gerado no
animal;
II - os meios utilizados para conse-
cução da infração;
III - as consequências, efetivas ou
potenciais, para a saúde animal;
IV - a culpabilidade do infrator. 
Art. 11. A advertência será aplicada
somente nas infrações de natureza
leve. 
Art. 12. A multa será aplicada obe-
decendo a seguinte gradação:
I - para pessoas jurídicas:
a) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
R$ 10.000,00 (dez mil reais) nas
infrações de natureza leve;
b) de R$ 10.001,00 (dez mil e um
reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) nas infrações de natureza
grave;
c) de R$ 15.001,00 (quinze mil e um
reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
nas infrações de natureza gravíssi-
ma;
II - para pessoas físicas:
a) de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$
2.000,00 (dois mil reais) nas infra-
ções de natureza leve;
b) de R$ 2.001,00 (dois mil e um
reais) a R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
nas infrações de natureza grave;
c) de R$ 4.001,00 (quatro mil e um
reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
nas infrações de natureza gravíssi-
ma. 
Parágrafo único. As multas poderão
ser aplicadas cumulativamente com
as demais sanções previstas na
legislação pertinente. 
Art. 13. As sanções previstas nas
alíneas “c” e “d” do inciso I e na alí-
nea “c” do inciso II do artigo 9° serão
aplicadas somente nas infrações de
natureza grave ou gravíssima. 
Art. 14. As sanções previstas na
alínea “e” do inciso I e na alínea “d”
do inciso II do artigo 9° serão aplica-
das somente nas infrações de natu-
reza gravíssima. 
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Art. 15. Se o infrator cometer, simul-
taneamente, duas ou mais infrações,
ser-lhe-ão aplicadas, cumulativa-
mente, as sanções cominadas a cada
uma delas.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS 
Art. 16. Em casos de interesse ou
calamidade pública, assim declarado
em ato do Ministro de Estado da
Ciência e Tecnologia, poderão ser
dispensadas exigências previstas
nesta portaria. 
Parágrafo único. Para os efeitos des-
ta portaria, considera-se interesse
público os fatos relacionados à saúde
pública, à nutrição, à defesa do meio
ambiente, bem como aqueles de
primordial importância para o desen-
volvimento tecnológico ou socioeco-
nômico do País. 
Art. 17. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R n°. 1.261, de 07/10/2009
Art. 1º Regulamenta a utilização dos
veículos automotores de transporte
rodoviário de passageiros da
Universidade Federal de Uberlândia
– UFU, doravante denominados veí-
culos, de acordo com o que dispõem
a Lei n°. 1.081, de 13/04/1950, a Lei
n°. 9.327, de 09/12/1996, o Decreto
n°. 6.403, de 17/03/2008 e a Instru-
ção Normativa n°. 3, de 15/05/2008.
Parágrafo único. Para todos os efei-
tos, o disposto neste regulamento
aplica-se aos veículos oficiais de
propriedade da UFU, aos tercei-
rizados e aos contratados.
Art. 2º Compete à Prefeitura Uni-
versitária a documentação, licencia-
mento, manutenção, reparo, abaste-
cimento, lavagem e lubrificação dos
veículos oficiais, o estabelecimento
de orientações e procedimentos para
requisição de transportes, para atua-
ção dos condutores em casos de
acidente de trânsito, falha mecânica
ou qualquer outra situação emer-
gencial, bem como a implementação
e fiscalização do disposto neste
regulamento.
Art. 3º Os veículos são classificados
como de transporte individual (auto-

móveis, motocicletas, motonetas ou
ciclomotores) ou de transporte co-
letivo (ônibus, microônibus ou van).
Parágrafo único. Somente poderão
trafegar os veículos que estiverem
regularizados com:
I - certificado de propriedade, li-
cenciamento e seguro obrigatório;
II - equipamentos obrigatórios tais
como extintor de incêndio, cinto de
segurança, triângulo, outros; e
III - boas condições mecânicas.
Art. 4º A utilização dos veículos
obedecerá aos princípios da lega-
lidade, motivação, razoabilidade,
moralidade, interesse público e efi-
ciência, destinando-se exclusivamen-
te ao transporte de servidores da UFU
no exercício de suas funções, e:
I - colaboradores eventuais quando
no estrito cumprimento de atividade
solicitada por órgão da UFU;
II - prestadores de serviço em cujos
contratos esteja previsto expressa-
mente o transporte a cargo de órgão
da UFU; e
III - pessoas acompanhando servidor
com finalidade de realização de
serviço.
§ 1º Todo transporte deverá ter um
professor ou técnico administrativo da
UFU responsável, implicando sua
ausência no local e horário de em-
barque em seu imediato cancela-
mento.
§ 2º Os transportes serão agenda-
dos preferencialmente com saídas e
chegadas programadas dentro do
horário de expediente.
§ 3º Os transportes com início/fim
fora do horário de expediente ou que
se estendam por finais de semana
ou feriados, deverão ser devidamente
justificados pelo seu requisitante.
§ 4º Os transportes deverão seguir
estritamente o roteiro estipulado pela
Prefeitura Universitária, ressalvados
os casos:
I - de cumprimento ao que determina
o Código de Trânsito Brasileiro – que
o veículo e o seu condutor devem ser
colocados à disposição de autori-
dades policiais, devidamente identi-
ficadas, para atender a casos de
emergência ou evitar qualquer fuga;
II - para prestar socorro a vítimas de

acidentes de trânsito, sempre que
para isso for solicitado, devendo o
condutor obter comprovante da auto-
ridade policial presente, a fim de
atestar o desvio do itinerário; e
III - para sanar defeitos mecânicos,
sendo da responsabilidade do con-
dutor a alteração.
§ 5º Em nenhuma hipótese é permi-
tida a parada em locais não estabe-
lecidos no roteiro para pegar ou dei-
xar passageiros.
Art. 5º É proibida a utilização dos
veículos nos seguintes casos:
I - no atendimento de interesses par-
ticulares ou para fins diversos ao in-
teresse da UFU, sob quaisquer pre-
textos;
II - no transporte para casas de
diversão, supermercados, estabele-
cimentos comerciais e de ensino,
exceto quando em objeto de serviço;
III - em excursões ou passeios;
IV - no transporte de familiares do
servidor;
V - no deslocamento de servidor ao
local de trabalho ou vice-versa;
VI - no transporte a locais de embar-
que e desembarque, na origem ou
no destino, quando o servidor receber
o adicional destinado a cobrir des-
pesas de deslocamento até o local
de embarque e do desembarque até
o local de trabalho ou de hospedagem
e vice-versa, prevista no artigo 8º do
Decreto nº. 5.992, de 19/12/2006;
VII - no transporte de objetos par-
ticulares (encomendas);
VIII - no transporte de pessoas não
constantes da relação de passageiros
(caronas);
IX - no transporte de estudantes sem
a presença de um professor res-
ponsável;
X - no transporte de menores de ida-
de sem a guarda de uma pessoa de-
vidamente autorizada pelos pais ou
responsáveis, expedida pelo Juizado
de Menores;
XI - no translado internacional de
servidores; e
XII - aos sábados, domingos ou fe-
riados, salvo para desempenho de
encargos inerentes ao serviço pú-
blico.
Art. 6º São expressamente proibidos
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nos veículos:
I - viajar em pé;
II - fumar;
III - transportar ou ingerir bebidas
alcoólicas ou substâncias tóxicas,
mesmo quando o veículo estiver es-
tacionado, sujeitando-se o infrator à
sua retirada do veículo, inclusive com
auxílio de força policial, se neces-
sário;
IV - transportar materiais que possam
expor a risco os passageiros e o
patrimônio da UFU;
V - transportar bagagem em local
diverso do bagageiro;
VI - utilizar dispositivos sonoros, tais
como instrumentos musicais e equi-
pamentos eletrônicos;
VII - retirar a camisa ou vestir-se
somente com trajes de banho ou
íntimos, bem como utilizar roupas
molhadas;
VIII - conversar com o condutor,
exceto em casos de absoluta ne-
cessidade;
IX - conduzir o veículo em marcha
neutra (banguela) quando transitar
em declives; e
X - transitar com portas ou porta-
malas abertos.
Art. 7º Os veículos devem ser re-
colhidos às dependências da UFU até
o final do expediente diário.
§ 1º Os veículos que estiverem em
viagem ou a serviço poderão ser
recolhidos fora do horário estabe-
lecido no caput deste artigo.
§ 2º Nos transportes que exijam
saídas antes do horário de expe-
diente, a Prefeitura Universitária po-
derá autorizar o pernoite do veículo
fora das dependências da UFU,
mediante obtenção antecipada de
termo de responsabilidade do con-
dutor garantindo seu recolhimento em
local apropriado, resguardado de
furto ou roubo, de perigos mecânicos
ou de ameaças climáticas.
§ 3º Nas viagens, os veículos devem
ser recolhidos preferencialmente em
uma Universidade Federal.
§ 4º Não existindo a possibilidade
prevista no parágrafo anterior, os
veículos devem ser recolhidos em
estacionamentos privativos, vedada
sua guarda em garagem residencial.

Art. 8º Os veículos oficiais serão
conduzidos preferencialmente por
servidor ocupante do cargo de
motorista oficial do quadro de pessoal
permanente da instituição.
§ 1º Na ausência de motoristas
oficiais disponíveis, a Prefeitura
Universitária poderá autorizar a
condução de veículos oficiais de
transporte individual por servidores da
UFU no exercício de suas atribuições.
§ 2 º Excepcionalmente, a Prefeitura
Universitária poderá autorizar a
condução de veículos oficiais de
transporte individual por terceiri-
zados, prestadores de serviço ou
colaboradores eventuais.
§ 3 º Em qualquer dos casos dos
parágrafos anteriores, os condutores
deverão ser possuidores de Carteira
Nacional de Habilitação válida e não
estar sob efeito de substância se-
dativa ou estimulante nas 24 horas
antecedentes ao transporte.
§ 4º Os veículos oficiais de transpor-
te coletivo somente poderão ser
conduzidos por motoristas oficiais,
portadores de Certificado de Con-
clusão de Curso de Atualização de
Transporte de Passageiros.
§ 5º Observado ao disposto neste
regulamento, os veículos terceiri-
zados ou contratados serão condu-
zidos de acordo com o previsto na
terceirização ou contrato.
§ 6º Nos transportes com duração
superior a 8 horas, deverão ser de-
signados dois condutores que se
revezarão no percurso, a fim de evitar
acidentes ocasionados por desgaste
físico.
§ 7º Na impossibilidade prática do
disposto no parágrafo anterior, os
transportes devem ser planejados
com paradas regulares de modo a
respeitar a jornada de trabalho do
condutor, vedado em qualquer si-
tuação o cumprimento de horas
extras.
§ 8º Para todos os efeitos, o disposto
neste regulamento aplica-se aos
motoristas oficiais, aos autorizados,
aos terceirizados e aos contratados.
Art. 9º São obrigações dos con-
dutores de veículos:
I - comparecer aos locais de em-

barque com a necessária ante-
cedência;
II - averiguar, antes da saída e depois
da chegada, as condições gerais do
veículo (mecânica, equipamentos,
acessórios obrigatórios e documen-
tação), comunicando qualquer
irregularidade à Prefeitura Univer-
sitária para as devidas providências;
III - assinar Termo de Responsa-
bilidade fornecido pela Prefeitura
Universitária;
IV - conduzir o veículo em confor-
midade com as normas e regras de
trânsito previstas no Código de
Trânsito Brasileiro, assumindo admi-
nistrativa, disciplinar e financeira-
mente as infrações de trânsito co-
metidas, incluindo a interposição de
recursos, se assim os julgar cabíveis;
V - utilizar o veículo segundo suas
características técnicas e boas con-
dições mecânicas e de conservação,
observando rigorosamente as instru-
ções sobre manutenção;
VI - estacionar o veículo apenas em
locais e horários permitidos que não
comprometam a imagem da insti-
tuição;
VII - não entregar a direção do veí-
culo a outras pessoas;
VIII - não dirigir sob a influência de
álcool ou de qualquer outra subs-
tância psicoativa que determine
dependência;
IX - manter o veículo limpo interna e
externamente;
X - comunicar à Prefeitura Univer-
sitária as situações em que o usuário
provoque quaisquer danos no veículo,
para as providências cabíveis;
XI - preencher corretamente o Diário
de Bordo do Veículo fornecido pela
Prefeitura Universitária, principalmen-
te no que tange aos horários de saí-
da/chegada, quilometragem inicial/
final, alterações ocorridas no itine-
rário pré-definido e autorizado, des-
pesas realizadas durante o trans-
porte, bem como qualquer eventual
problema apresentado;
XII - em caso de acidente de trânsito,
de falha mecânica, ao abastecer o
veículo ou ao promover qualquer des-
pesa emergencial, obedecer aos
procedimentos determinados pela
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Prefeitura Universitária; e
XIII - obedecer irrestritamente as
condições de uso dos veículos pre-
vistas neste regulamento.
Art. 10. São obrigações dos usuários,
inclusive estudantes:
I - obedecer aos horários e itinerários
determinados no Diário de Bordo do
Veículo;
II - comunicar com antecedência
eventuais atrasos ou cancelamentos
do transporte programado;
III - tratar com respeito, cordialida-
de e gentileza o condutor e demais
passageiros;
IV - não concordar ou concorrer para
o uso indevido do veículo, bem como
comunicar à Prefeitura Universitária
qualquer irregularidade cometida pelo
motorista;
V - utilizar sempre o cinto de segu-
rança (bancos dianteiro e traseiro);
VI - sempre que possível, fornecer
informações ao motorista sobre o
período de espera;
VII - evitar procedimentos que pos-
sam distrair a atenção do motorista;
VIII - manter conduta moral e disci-
plinada no interior do veículo;
IX - assinar o Diário de Bordo do
Veículo ao final do transporte, decla-
rando ter recebido o serviço; e
X - obedecer irrestritamente as condi-
ções de uso dos veículos previstas
neste regulamento.
Art. 10. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R n°. 1.265, de 07/10/2009
Concede licença-capacitação à
docente Odete Maria Alvares, no
período de 15/10/2009 a 12/01/2010,
por 90 (noventa) dias, referente ao
período aquisitivo de 01/03/2003 a
28/02/2008, a fim de avaliar a im-
plantação do Projeto Pedagógico do
Curso de Letras, na Universidade
Federal de Uberlândia. Esta portaria
entra em vigor em 15/10/2009.

Portaria R n°. 1.266, de 07/10/2009
Designa a professora Benvinda
Rosalina dos Santos para exercer
pró-tempore à função de coorde-
nadora do Curso de Biomedicina do
Instituto de Ciências Biomédicas

(FG-1), desta Universidade, em subs-
tituição ao professor José Roberto
Mineo. A professora ora designada
responderá pela função a partir de
01/10/2009. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/10/2009.

Portaria R n°. 1.267, de 07/10/2009
Constitui uma nova comissão com a
finalidade de apurar e regularizar
situações detectadas sobre acu-
mulação ilegal de cargos, empregos
e proventos de servidores desta
Instituição. São nomeados membros
dessa Comissão os servidores Adail-
ton Borges de Almeida, Alessandro
Miro Degani e Paulo Roberto Bessa,
lotados na Pró-reitoria de Recursos
Humanos, com exercício na Co-
missão Permanente de Sindicância
e Inquérito Administrativo, a fim de
que, reunidos sob a presidência do
primeiro, executem o disposto no
artigo anterior. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se a
Portaria R n°. 729, de 30/10/2000.

Portaria R n°. 1.268, de 13/10/2009
Prorroga o afastamento concedido à
professora Elsieni Coelho da Silva,
da Faculdade de Artes, Filosofia e
Ciências Sociais da UFU – FAFCS
(Deart), processo n°. 23117.008410/
2005-18, integral com bolsa, para o
período de 01/08/2009 a 31/08/2009,
para continuação dos estudos de
doutoramento na Universidade Fede-
ral de Goiás – UFG, na cidade Goiâ-
nia-GO, conforme M.I. n°. 105/2009
– Deart. Autoriza o retorno às ati-
vidades acadêmicas à partir do dia
01/09/2009, de acordo com M.I. n°.
106/2009-Deart. Esta portaria entra
em vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos aos períodos mencionados
nos artigos anteriores, revogadas as
disposições em contrário.

Portaria R n°. 1.269, de 13/10/2009
Encerra, nos termos da Resolução
09/93, do Conselho Universitário
desta Universidade, o processo n°.
23117.000238/2088-99, de afasta-
mento integral sem bolsa, para cursar
doutorado, na USP-São Carlos, do

professor Juliano Aparecido Pereira,
da Faculdade de Arquitetura, Urba-
nismo e Design da UFU – FAUeD,
cujo o retorno às atividades acadê-
micas deu-se em 11/08/2009 e a
defesa de tese em 07/10/2009, con-
forme M.I. n°. 122/2009-FAUeD. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
retroagindo seus efeitos no período
retrocitado no artigo 1º, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria R n°. 1.270, de 14/10/2009
Designa os servidores membros
integrantes da Copsia: Adailton Bor-
ges de Oliveira, João Batista Borges
e Paulo Fernandes de Bessa para,
sob a presidência do primeiro, consti-
tuírem a Comissão de Processo
Administrativo, com sede em Uber-
lândia-MG, incumbida de apurar e
investigar os fatos e atos relaciona-
dos ao processo em pauta, devendo
apurar no prazo de 60 (sessenta) dias
as possíveis irregularidades referen-
tes ao processo administrativo n°.
23117.005015/2006-56, bem como
as demais infrações conexas que
emergirem no decorrer dos traba-
lhos. Esta portaria entra em vigor na
data de sua publicação.

Portaria R n°. 1.273, de 14/10/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009 da
função de secretário da Pró-reitoria
de Pesquisa e Pós-graduação (FG-
7), desta Universidade, a servidora
Abigail Almeida Ramos. Revoga-se a
Portaria R nº. 278/08. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 30/09/2009.

Portaria R n°. 1.274, de 14/10/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009 da
função de chefe de setor da Pró-
reitoria de Pesquisa e Pós-graduação
(FG-6), desta Universidade, o servi-
dor João Martins Neto. Revoga-se a
Portaria R nº. 243/08. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 30/09/2009.

Portaria R n°. 1.275, de 14/10/2009
Designa a servidora Christiane Re-
zende Gontijo para exercer a função
de gerente da Divisão de Planeja-
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mento e Controle da Diretoria de
Obras (FG-4), desta Universidade. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 01/10/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos a partir de 01/10/2009.

Portaria R n°. 1.276, de 14/10/2009
Designa a servidora Abigail Almeida
Ramos para exercer a função de
chefe de setor da Pró-reitoria de Pes-
quisa e Pós-graduação (FG-6), desta
Universidade, em substituição ao
servidor João Martins Neto. A servi-
dora ora designada responderá pela
função a partir de 01/10/2009. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/10/2009.

Portaria R n°. 1.277, de 14/10/2009
Designa o servidor João Martins Neto
para exercer a função de gerente da
Divisão de Fomento a Programas e
Projetos da Pró-reitoria de Pesquisa
e Pós-graduação (FG-4), desta Uni-
versidade. O servidor ora designado
responderá pela função a partir de
01/10/2009. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/10/2009.

Portaria R n°. 1.278, de 14/10/2009
Concede licença-capacitação à
servidora Reni Alves Correntino, no
período de 15/10/2009 a 13/11/2009,
por 30 (trinta) dias, referente ao
período aquisitivo de 09/01/2003 a
31/1208/2007, a fim de elaborar o
trabalho de conclusão do Curso de
Especialização em Supervisão Es-
colar, na Faculdade Católica de Uber-
lândia. Esta portaria entra em vigor
em 15/10/2009.

Portaria R n°. 1.279, de 14/10/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009, da
função de encarregado de turno, da
Diretoria Geral do Hospital de Clínicas
(FG-9), desta Universidade, a servi-
dora Raumira José Costa. Revoga-
se a Portaria R nº. 886/93. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 30/09/2009.

Portaria R n°. 1.280, de 14/10/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009, da

função de gerente de divisão, do Am-
bulatório Central da Diretoria Admi-
nistrativa do Hospital de Clínicas (FG-
4), desta Universidade, o servidor
Marcos Luiz Ribeiro. Revoga-se a
Portaria R nº. 1.134/09. Esta portaria
entra em vigor a partir de 30/09/2009.

Portaria R n°. 1.281, de 14/10/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009, da
função de chefe de setor, da Enfer-
maria Psiquiátrica da Diretoria Admi-
nistrativa do Hospital de Clínicas (FG-
6), desta Universidade, o servidor
Walter Cury Anna Junior. Revoga-se
a Portaria R nº. 1.215/05. Esta por-
taria entra em vigor nesta data, com
efeitos a partir de 30/09/2009.

Portaria R n°. 1.282, de 14/10/2009
Dispensa a partir de 07/10/2009, da
função de diretor, da Central de Lín-
guas do Instituto de Letras e Linguís-
tica (FG-3), desta Universidade, o
professor Ivan Marcos Ribeiro. Re-
voga-se a Portaria R nº. 680/09. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 07/10/2009.

Portaria R n°. 1.283, de 14/10/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009, da
função de chefe, do Setor de Anes-
tesiologia da Diretoria Clínica do
Hospital de Clínicas (FG-6), desta
Universidade, a servidora Claudia
Maria Alves da Silva Pereira. Revoga-
se a Portaria R nº. 1.221/05. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 30/09/2009.

Portaria R n°. 1.284, de 14/10/2009
Dispensa a partir de 01/10/2009, da
função de chefe de setor, da Pró-
reitoria de Extensão e Cultura e
Assuntos Estudantis (FG-6), desta
Universidade, o servidor Roberto Fa-
ria de Souza. Revoga-se a Portaria
R nº. 624/09. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/10/2009.

Portaria R n°. 1.285, de 14/10/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009, da
função de chefe de setor, da Diretoria
Administrativa do Hospital de Clínicas
(FG-6), desta Universidade, a servi-

dora Silene Rocha Figueira. Revoga-
se a Portaria R nº. 64/04. Esta por-
taria entra em vigor nesta data, com
efeitos a partir de 30/09/2009.

Portaria R n°. 1.286, de 14/10/2009
Designa a servidora Fabiana Costa
Callegari para exercer a função de
encarregado de turno da Diretoria
Geral do Hospital de Clínicas (FG-
9), desta Universidade, em substi-
tuição à servidora Raumira José
Costa. A servidora ora designada
responderá pela função a partir de
01/10/2009. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/10/2009.

Portaria R n°. 1.287, de 14/10/2009
Designa a servidora Sueli Matos
Souza Chagas para exercer a função
de chefe de setor do Ambulatório
Central da Diretoria Administrativa do
Hospital de Clínicas (FG-6), desta
Universidade, em substituição à ser-
vidora Joana Darc Batista. A servi-
dora ora designada responderá pela
função a partir de 01/10/2009. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/10/2009.

Portaria R n°. 1.289, de 14/10/2009
Designa o professor Marcen de Oli-
veira Souza para exercer a função
de diretor da Central de Línguas do
Instituto de Letras e Linguística (FG-
3), desta Universidade, em substi-
tuição ao professor Ivan Marcos Ri-
beiro. O professor ora designado
responderá pela função a partir de
08/10/2009. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 08/10/2009.

Portaria R n°. 1.290, de 14/10/2009
Designa o servidor Carlos Alberto
Cunha Martins para exercer a função
de chefe do Setor de Anestesiologia
da Diretoria Clínica do Hospital de
Clínicas (FG-6), desta Universidade,
em substituição à servidora Claudia
Maria Alves da Silva Pereira. O ser-
vidor ora designado responderá pela
função a partir de 01/10/2009. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/10/2009.
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Portaria R n°. 1.291, de 14/10/2009
Designa o servidor Erival Alves Oli-
veira para exercer a função de chefe
do Setor de PGA da Pró-reitoria de
Planejamento e Administração (FG-
6), desta Universidade. O servidor ora
designado responderá pela função a
partir de 01/10/2009. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 01/10/2009.

Portaria R n°. 1.292, de 14/10/2009
Designa o servidor Odelmo Quirino
de Andrade para exercer a função
de chefe do Setor de Transportes da
Diretoria Administrativa do Hospital de
Clínicas (FG-6), desta Universidade.
O servidor ora designado responderá
pela função a partir de 01/10/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos a partir de 01/10/2009.

Portaria R n°. 1.293, de 14/10/2009
Designa o servidor Antonio Valadão
Monteiro para exercer a função de
chefe de setor da Diretoria Admi-
nistrativa do Hospital de Clínicas (FG-
6), desta Universidade. O servidor ora
designado responderá pela função a
partir de 01/10/2009. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 01/10/2009.

Portaria R n°. 1.294, de 14/10/2009
Designa a servidora Glaucia Sampaio
Silva Almeida para exercer a função
de chefe de setor da Diretoria Admi-
nistrativa do Hospital de Clínicas (FG-
6), desta Universidade. A servidora
ora designada responderá pela
função a partir de 01/10/2009. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/10/2009.

Portaria R n°. 1.295, de 14/10/2009
Designa a servidora Ednair Pereira
da Silva para exercer a função de
chefe do Setor de Almoxarifado da
Diretoria Administrativa do Hospital de
Clínicas (FG-6), desta Universidade.
A servidora ora designada responde-
rá pela função a partir de 01/10/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos a partir de 01/10/2009.

Portaria R n°. 1.296, de 15/10/2009
Constitui a Comissão de Inventário e
de Avaliação de Materiais e Patri-
mônio, com a finalidade de proceder
ao Inventário de materiais e patri-
monial de 2009 da Universidade
Federal de Uberlândia – UFU. São
nomeados membros desta comissão
os professores da Facic: Adolar
Ferreira Faria, Vidigal Fernandes
Martins e Edilberto Batista Mendes
Neto, a fim de que, reunidos sob a
presidência do primeiro, executem o
disposto no artigo anterior. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 1.297, de 15/10/2009
Dispensa a partir de 30/09/2009, da
função de chefe, do Setor de Exe-
cução Umuarama da Diretoria de
Obras (FG-6), desta Universidade, o
servidor Marcio Henrique Bassi. Re-
voga-se a Portaria R nº. 60A/94. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 30/09/2009.

Portaria R n°. 1.298, de 15/10/2009
Dispensa a partir de 25/05/2009, da
função de secretário, do Programa
de Pós-graduação em Letras do
Instituto de Letras e Linguística (FG-
7), desta Universidade, a servidora
Glaucia Santos Teixeira. Revoga-se
a Portaria R nº. 327/09. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 25/05/2009.

Portaria R n°. 1.299, de 15/10/2009
Designa o servidor Renato Bernardo
da Silva para exercer a função de
secretário do Programa de Pós-gra-
duação em Letras do Instituto de Le-
tras e Linguística (FG-7), desta Uni-
versidade, em substituição à servido-
ra Glaucia Santos Teixeira. O servi-
dor ora designado responderá pela
função a partir de 25/09/2009. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 25/09/2009.

Portaria R n°. 1.302, de 16/10/2009
Cancela o pagamento do adicional de
irradiação ionizante ao servidor Fre-
deric Assag G. de Assis, tendo em
vista que não mais exerce mais as
atividades de técnico em radiologia,

no Setor de Radiologia do Hospital
Veterinário. Fica revogada a Portaria
R nº. 174, de 04/03/2005. Esta por-
taria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros
a partir de 16/10/2009.

Portaria R n°. 1.303, de 16/10/2009
Localiza o servidor Frederic Assag
G. de Assis, para exercer suas ativi-
dades de operação de equipamentos
de raios-X, conforme laudo pericial
nº. 001/08, de 19/12/2008, elaborado
pela Comissão Irradiação Ionizante,
nomeada pela Portaria R nº. 580, de
26/05/2004. Concede o adicional de
radiação ionizante, no percentual de
20% incidente sobre o valor do
vencimento do cargo efetivo, con-
forme parágrafo 3º do artigo 12, da
Lei n°. 8.270, de 17/12/1991. Esta
portaria entra em vigor na data de
sua publicação no boletim de pessoal,
com efeitos financeiros a partir de
17/10/2009. Revogam-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R n°. 1.304, de 19/10/2009
Retifica e torna sem efeito a Portaria
R n°. 983, de 10/08/2009, com a
retirada do membro João Batista
Borges, por motivo de tratamento de
saúde. Designa os servidores
membros integrantes da Copsia:
Adailton Borges de Oliveira e Paulo
Fernandes de Bessa para, sob a
presidência do primeiro, investigarem
conforme os preceitos da Portaria
CGU n°. 335, artigo 4°, II e artigo
12, § 1°; e, contudo, apurar no prazo
de 30 (trinta) dias, as possíveis irre-
gularidades referentes aos atos e
fatos de que constam do processo
n°. 23117.006053/2009-79, bem
como as demais infrações conexas
que emergirem no decorrer dos tra-
balhos. Fica desde já, instituídos aos
membros investigantes, competência
tão somente para procederem ao
inquérito investigatório, com ampla
liberdade para, inclusive, neste caso,
atuarem como peritos, comparando
se necessário, assinaturas, frequên-
cias de servidores, e aplicando sus-
pensão legal de envolvidos em caso
de suspeita, respeitado a denúncia
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ora suscitada em tela. Esta portaria
entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Portaria R n°. 1.305, de 19/10/2009
Designa a servidora Claudia Maria da
Cunha para exercer a função de
secretário da Diretoria da Escola
Técnica de Saúde do Gabinete do
Reitor (FG-7), desta Universidade, em
substituição à servidora Nilda Mar-
ques Pereira. O servidor ora desig-
nado responderá pela função a partir
de 07/10/2009. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 07/10/2009.

Portaria R n°. 1.306, de 19/10/2009
Designa o servidor Leonildo Costa e
Silva para exercer a função de chefe
do Setor de Análise da Pró-reitoria
de Planejamento e Administração
(FG-6), desta Universidade. O servi-
dor ora designado responderá pela
função a partir de 16/10/2009. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 16/10/2009.

Portaria R n°. 1.309, de 19/10/2009
Nomeia a Comissão Julgadora com-

posta pelos professores: João Fer-
nando Dias, da Universidade Federal
de Uberlândia (membro titular); Leila
Aparecida de Castro Motta, da Uni-
versidade Federal de Uberlândia
(membro suplente); Turíbio José da
Silva, da Universidade Federal de
Uberlândia (membro titular); Paulo
César Primo Agostinho, da Univer-
sidade Federal de Uberlândia (mem-
bro suplente); Rosa Maria Sposto, da
Universidade de Brasília (membro
titular) e Antonio Alberto Nepomuceno,
da Universidade de Brasília (membro
suplente) para, sob a presidência do
primeiro, procederem a realização do
Concurso Público de Provas e Títulos
na área de Construção Civil. A co-
missão, ora nomeada, deverá realizar
o seu trabalho no período de 23 a
27/11/2009 e apresentar, ao diretor
da unidade acadêmica, um relatório
circunstanciado de todos os procedi-
mentos e o resultado final do concurso,
nos termos das Resoluções 08/2007
e 06/2009, do Conselho Diretor. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 1.310, de 19/10/2009
Nomeia a Comissão Julgadora com-

posta pelos professores: José Eduar-
do Alamy Filho, da Universidade Fe-
deral de Uberlândia (membro titular);
Ana Luiza Ferreira Campos Maragno,
da Universidade Federal de Uber-
lândia (membro suplente); André Luiz
de Oliveira, da Universidade Federal
de Uberlândia (membro titular); Már-
cio Ricardo Salla, da Universidade
Federal de Uberlândia (membro su-
plente); Klebber Teodomiro Martins
Formiga, da Universidade Federal de
Goiás (membro titular) e José Antônio
Tosta dos Reis, do Instituto Federal
do Espírito Santo (membro suplente)
para, sob a presidência do primeiro,
procederem a realização do Concur-
so Público de Provas e Títulos na área
de Recursos Hídricos e Saneamento.
A comissão, ora nomeada, deverá
realizar o seu trabalho no período de
07 a 09/12/2009, e apresentar, ao
diretor da unidade acadêmica, um
relatório circunstanciado de todos os
procedi-mentos e o resultado final do
concurso, nos termos das Resolu-
ções 08/2007 e 06/2009, do Conselho
Diretor. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

PORTARIAS DA PROREH
Portaria Proreh n°. 1.417, de 11/10/2009
Designa a servidora Maria Vitória
Bossolani para substituir a chefe de
setor da Diretoria Clínica do Hos-
pital de Clínicas (FG-6), desta
Universidade, no período de 17/09 a
01/11/2009. Concede o pagamento
da substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor a partir de 17/09/2009.

Portaria Proreh n°. 1.513, de 01/10/2009
Concede licença para tratar de
interesses particulares ao servidor
Mauri Mendonça de Lima, ocupante
do cargo de médico, pelo prazo de 3
(três) anos, contados a partir de
05/09/2009. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh n°. 1.651, de 24/09/2009
Designa o servidor Pedro Alberto
Alves Costa para substituir o gerente
da Divisão de Sistemas Hospitalares
da Pró-reitoria de Planejamento e
Administração (FG-4), desta Universi-
dade, no período de 01 a 30/10/2009.
Concede o pagamento da substi-
tuição conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em
vigor a partir de 01/10/2009.

Portaria Proreh n°. 1.670, de 24/09/2009
Designa o professor João Luiz Leitão
Paradivini para substituir o coorde-
nador do Programa de Pós-gradua-
ção em Psicologia do Instituto de
Psicologia (FG-1), desta Universi-
dade, no período de 08 a 15/09/2009.
Concede o pagamento da substitui-

ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos finan-
ceiros a partir de 08/09/2009.

Portaria Proreh n°. 1.671, de 24/09/2009
Designa a professora Renata Ferra-
rez Fernandes Lopes para substituir
o coordenador do Programa de Pós-
graduação em Psicologia do Instituto
de Psicologia (FG-1), desta Universi-
dade, no período de 16 a 22/09/2009.
Concede o pagamento da substi-
tuição conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos finan-
ceiros a partir de 16/09/2009.

Portaria Proreh n°. 1.672, de 24/09/2009
Designa o servidor Ancelmo Antonio
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de Queiroz para substituir a chefe do
Setor de Periódicos da Diretoria de
Bibliotecas do Gabinete do Reitor
(FG-6), desta Universidade, no
período de 21/09 a 20/10/2009.
Concede o pagamento da substi-
tuição conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos finan-
ceiros a partir de 21/09/2009.

Portaria Proreh n°. 1.673, de 24/09/2009
Designa a servidora Ilze Arduini de
Araujo Oliveira para substituir o chefe
do Setor de Referência e Treinamen-
to da Diretoria de Bibliotecas do
Gabinete do Reitor (FG-6), desta
Universidade, no período de 30/09 a
09/10/2009. Concede o pagamento
da substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor a partir de 30/09/2009.

Portaria Proreh n°. 1.674, de 24/09/2009
Designa o servidor Marcus Vinicius
de Melo Borges para substituir o chefe
do Setor de Circulação e Reserva da
Diretoria de Bibliotecas do Gabinete
do Reitor (FG-6), desta Universidade,
no período de 13/10 a 01/11/2009.
Concede o pagamento da substi-
tuição conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em
vigor a partir de 13/10/2009.

Portaria Proreh n°. 1.675, de 24/09/2009
Designa o servidor Ricardo Vieira
Nascimento para substituir a secre-
tária do Instituto de Química (FG-7),
desta Universidade, no período de
14/10 a 12/12/2009. Concede o pa-
gamento da substituição conforme
opção constante no processo. Es-
ta portaria entra em vigor a partir de
14/10/2009.

Portaria Proreh n°. 1.720, de 01/10/2009
Retifica a Portaria Proreh n°. 1.600,
publicada no Jornal das Portarias nº.
219, página 7. Onde se lê: “no período
de 20/10 a 03/11”, leia-se: “no período
de 19/10 a 02/11”. Esta portaria entra
em vigor a partir de 19/10/2009.

Portaria Proreh n°. 1.721, de 01/10/2009
Designa a servidora Vânia Amaral da

Rocha para substituir o diretor do
Hospital Veterinário (CD-3), desta
Universidade, no período de 29 a 30/
09/2009. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de
29/09/2009.

Portaria Proreh n°. 1.751, de 07/10/2009
Retifica a Portaria Proreh nº. 1.628,
de 21/09/2009, publicada no Jornal
de Portarias de 30/09/2009, pági-
na 9, que concede abono de per-
manência ao servidor Alvimar Ferrei-
ra do Nascimento. Onde se lê: “Es-
ta portaria entra em vigor a partir de
18/04/2008”, leia-se: “Esta portaria
entra vigor a partir de 10/06/2006”.

Portaria Proreh n°. 1.753, de 07/10/2009
Retifica a Portaria Proreh nº. 1.313,
de 22/07/2009, publicada no Jornal
de Portarias de 12/08/2009, página
9, que concede abono de perma-
nência ao servidor Mauricio Caratta.
Onde se lê: “Esta portaria entra em
vigor a partir de 16/07/2009”, leia-se:
“Esta portaria entra vigor a partir de
31/03/2008”.

Portaria Proreh n°. 1.755, de 07/10/2009
Retifica a Portaria Proreh nº. 1.045,
de 08/06/09, publicada no Jornal de
Portarias de 17/06/2009, página 9,
que concede abono de permanência
ao servidor Renan Billa. Onde se lê:
“Esta portaria entra em vigor a partir
de 15/10/2008”, leia-se: “Esta portaria
entra vigor a partir de 30/03/2008”.

Portaria Proreh n°. 1.757, de 09/10/2009
Designa a servidora Marta Maria
Ribeiro Chagas para substituir a
gerente da Divisão de Aquisição e
Processamento Técnico do Gabinete
do Reitor (FG-4), desta Universidade,
no período de 13 a 30/10/2009. Con-
cede o pagamento da substituição
conforme opção constante no pro-
cesso. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos financeiros a
partir de 13/10/2009.

Portaria Proreh n°. 1.758, de 09/10/2009
Designa a servidora Valdenice de
Fátima Farias para substituir a chefe
do Setor de Biblioteca Educação

Básica do Gabinete do Reitor (FG-
6), desta Universidade, no período de
10/10 a 10/11/2009. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros a partir de
10/10/2009.

Portaria Proreh n°. 1.759, de 09/10/2009
Designa a servidora Claudia Maria da
Cunha para substituir a secretária da
Escola Técnica de Saúde do Gabinete
do Reitor (FG-7), desta Universida-
de, no período de 01 a 05/10/2009.
Concede o pagamento da substi-
tuição conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos finan-
ceiros a partir de 01/10/2009.

Portaria Proreh n°. 1.760, de 09/10/2009
Designa o servidor Marcos Antônio
de Oliveira para substituir a secretária
da Coordenação do Programa de
Pós-graduação em Medicina Veteri-
nária da Faculdade de Medicina Vete-
rinária (FG-7), desta Universidade, no
período de 24/09 a 15/11/2009. Con-
cede o pagamento da substituição
conforme opção constante no pro-
cesso. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos financeiros a
partir de 24/09/2009.

Portaria Proreh n°. 1.761, de 09/10/2009
Designa o servidor Cacildo Donizete
da Silva para substituir o encarregado
de turno da Divisão de Vigilância e
Segurança Patrimonial da Prefeitura
Universitária (FG-9), desta Universi-
dade, no período de 02 a 31/10/2009.
Concede o pagamento da substi-
tuição conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos finan-
ceiros a partir de 02/10/2009.

Portaria Proreh n°. 1.762, de 09/10/2009
Designa o servidor José Umberto
Marson para substituir o chefe do
Setor de Marcenaria da Prefeitura
Universitária (FG-6), desta Univer-
sidade, no período de 05/10/2009 a
02/01/2010. Concede o pagamento
da substituição conforme opção
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constante no processo. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 05/10/2009.

Portaria Proreh n°. 1.763, de 09/10/2009
Designa a servidora Maria Aparecida
Perim para substituir a secretária
geral (CD-4), desta Universidade, no
período de 13 a 27/10/2009. Con-
cede o pagamento da substituição
conforme opção constante no pro-
cesso. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos financeiros a
partir de 13/10/2009.

Portaria Proreh n°. 1.765, de 14/10/2009
Concede alteração de jornada de
trabalho de 20 (vinte) para 40 (qua-
renta) horas semanais para a servi-
dora Érica Rodrigues Mariano de
Almeida Rezende, ocupante do cargo
de médico-área, do quadro perma-
nente desta Universidade, com funda-
mento na Lei nº. 9.436, de 05/02/1997.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 01/11/2009.

Portaria Proreh n°. 1.767, de 15/10/2009
Concede progressão vertical por
titulação, da classe de assistente nível
2, com mestrado, para a classe de
adjunto nível 1, com doutorado, ao
professor Juliano Aparecido Pereira.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 1.768, de 15/10/2009
Designa o servidor Nilton Cesar de
Souza para substituir a gerente da
Divisão de Apoio Administrativo da
Diretoria do Hospital Veterinário (FG-
4), desta Universidade, no período de
13 a 22/10/2009. Concede o paga-
mento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros a partir de
13/10/2009.

Portaria Proreh n°. 1.769, de 15/10/2009
Designa a servidora Viviane Visibelle
Justino para substituir o diretor de
Pesquisa da Pró-reitoria de Pesquisa
e Pós-graduação, desta Universi-
dade, no período de 08 a 09/10/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos a partir de 08/10/2009.

Portaria Proreh n°. 1.770, de 15/10/2009
Concede alteração de jornada de
trabalho de 20 (vinte) para 40 (qua-
renta) horas semanais para o servi-
dor Sergio Luís de Mello, ocupante
do cargo de médico-área, do qua-
dro permanente desta Universidade,
com fundamento na Lei nº. 9.436, de
05/02/1997. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação, com
efeitos financeiros retroativos a partir
de 01/08/2009.

Portaria Proreh n°. 1.771, de 15/10/2009
Concede progressão horizontal por
tempo de serviço, da classe de assis-
tente nível 1, com mestrado, para a
classe de assistente nível 2, com
mestrado, à professora Leonice Matil-
de Richter. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 1.772, de 15/10/2009
Concede progressão horizontal por
tempo de serviço, da classe de
assistente nível 1, com mestrado,
para a classe de assistente nível 2,
com mestrado, à professora Kátia
Gisele de Oliveira Pereira. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 1.773, de 15/10/2009
Concede progressão horizontal por
tempo de serviço, da classe de
adjunto nível 1, com doutorado, para
a classe de adjunto nível 2, com dou-
torado, à professora Débora Coim-
bra. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria Proreh n°. 1.774, de 15/10/2009
Concede progressão horizontal por
tempo de serviço, da classe de
adjunto nível 1, com doutorado, para
a classe de adjunto nível 2, com
doutorado, à professora Jorgetânia
da Silva Ferreira. Esta portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 1.776, de 15/10/2009
Contrata, nos termos da Lei n°.
8.745, de 09/12/1993, da Resolução
24/94 do Consun, e conforme docu-
mentação constante do processo nº.
23117.002403/2001-71, Maria So-
corro Ramos Militão, como professo-

ra substituta, em regime de trabalho
de 40 (quarenta) horas semanais e
salário correspondente à classe de
adjunto nível 1, com doutorado, na
vaga oriunda da licença para pós-
graduação de João Marcos Além. O
referido contrato deverá vigorar pelo
período de 24/09/2009 a 31/12/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria Proreh n°. 1.788, de 16/10/2009
Designa a servidora Sueli Aparecida
de Souza Cordeiro para substituir a
chefe do Setor de Multimeios e Co-
leções Especiais do Gabinete do Rei-
tor (FG-6), desta Universidade, no
período de 27/10 a 05/11/2009.
Concede o pagamento da substi-
tuição conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos finan-
ceiros a partir de 27/10/2009.

Portaria Proreh n°. 1.789, de 22/10/2009
Concede progressão horizontal por
tempo de serviço, da classe de adjun-
to nível 1, com doutorado, para a
classe de adjunto nível 2, com dou-
torado, ao professor Janser Moura
Pereira. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria Proreh n°. 1.790, de 22/10/2009
Concede ao servidor Djalma Ro-
drigues a isenção do imposto de
renda, por enquadrar-se no artigo
186, inciso I, § 1º da Lei n°. 8.112,
de 11/12/1990, apresentando doença
especificada em lei. Esta portaria
entra em vigor na data do laudo
médico de 19/10/2009, aplicando-se
os benefícios da lei, revogadas as
disposições em contrário.

Portaria Proreh n°. 1.791, de 22/10/2009
Concede abono de permanência à
servidora Neusa Maria de Oliveira, do
cargo de auxiliar em administração,
do quadro permanente desta Univer-
sidade, com fundamento no artigo 40,
§ 19 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 23/10/2009, re-
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vogadas as disposições em contrário.

Portaria Proreh n°. 1.792, de 22/10/2009
Concede abono de permanência à
servidora Maria Abadia Gonçalves,
ocupante do cargo de operador de
máquina de lavanderia, do quadro
permanente desta Universidade, com
fundamento no artigo 40, § 19 da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra
em vigor a partir de 07/10/2009, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria Proreh n°. 1.793, de 22/10/2009
Concede abono de permanência à
servidora Maria Aparecida de Oli-
veira, ocupante do cargo de servente
de limpeza, do quadro permanente
desta Universidade, com fundamento
no artigo 40, § 19 da Emenda Consti-

tucional nº. 41/03, publicada no Diário
Oficial da União em 31/12/2003. Es-
ta portaria entra em vigor a partir de
27/09/2009, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Portaria Proreh n°. 1.794, de 22/10/2009
Concede abono de permanência à
servidora Cely Alves Fernandes Silva,
ocupante do cargo de servente de
limpeza, do quadro permanente desta
Universidade, com fundamento no
artigo 40, § 19 da Emenda Constitu-
cional nº. 41/03, publicada no Diário
Oficial da União em 31/12/2003. Es-
ta portaria entra em vigor a partir de
25/08/2009, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Portaria Proreh n°. 1.795, de 22/10/2009
Concede abono de permanência à
servidora Ormezinda Dias de Maga-

Universidade Federal de Uberlândia http://www.ufu.br/administracao/portarias

Jornal de Portarias: Editado pela Diretoria de Comunicação Social.
Diretora de Comunicação Social: Dalira Lúcia Cunha Maradei Carneiro.
Revisão: Brunno Peixoto Resende e Rafael Abrahão de Sousa. Colabo-
ração: Angélica Alves. Diagramação: Eduardo Warpechowski. Impres-
são: Imprensa Universitária – Gráfica UFU. Diretoria de Comunicação:
Bloco 1S, campus Santa Mônica – Bairro Santa Mônica – Uberlândia-MG
– Cep: 38408-100  – Telefones: 3239-4349/4350 – Fax: 3239-4304

Reitor: Alfredo Júlio Fernandes Neto. Vice-reitor: Darizon Alves de
Andrade. Pró-reitor de Graduação: Waldenor Barros Moraes Filho.
Pró-reitor de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis: Alberto
Martins da Costa. Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação: Alcimar
Barbosa Soares. Pró-reitor de Planejamento e Administração:
Valder Steffen Júnior. Pró-reitor de Recursos Humanos: Sinésio
Gomide Júnior. Prefeito Universitário: Renato Alves Pereira.

lhães, ocupante do cargo de servente
de limpeza, do quadro permanente
desta Universidade, com fundamento
no artigo 40, § 19 da Emenda Consti-
tucional nº. 41/03, publicada no Diário
Oficial da União em 31/12/2003. Es-
ta portaria entra em vigor a partir de
23/09/2009, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Portaria Proreh n°. 1.796, de 22/10/2009
Concede abono de permanência à
servidora Gláucia Sampaio da Silva
Almeida, ocupante do cargo de auxi-
liar em administração, do quadro
permanente desta Universidade, com
fundamento no artigo 2º, § 5º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra
em vigor a partir de 04/07/2009, revo-
gadas as disposições em contrário.


