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PORTARIAS DA REITORIA
Portaria R nº. 72, de 29/01/2010
Constitui a Comissão com o propósito
de analisar o pedido de revalidação do
diploma de Mestrado obtido por Flávia
Botelho de Carvalho junto a
Universidad de Matanzas “Camilo
Cienfuegos”. São nomeados membros
desta Comissão os professores Elise
Barbosa Mendes, Sarita Medina Silva
e Marcos Daniel Longhini, da
Faculdade de Educação, a fim de que,
reunidos sob a presidência da primeira,
executem o disposto no artigo anterior.
A Comissão, ora nomeada, deverá
realizar o trabalho no prazo de 30 dias,
a contar desta data. Esta Portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria R nº. 73, de 29/01/2010
Nomea o professor Sinésio
Domingues Franco, da Faculdade de
Engenharia Mecânica, como perito ad
hoc do idioma alemão, para a
verificação e manifestação acerca da
fidelidade da tradução dos
documentos apresentados por Martin
Tarkus, visando à revalidação do
Diploma de Mestre expedido pela
Universität Für Bodenkultur - Viena/
Áustria. O professor, ora nomeado,
deverá realizar o trabalho no prazo de
15 dias, a contar desta data. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 103, de 09/02/2010
Nomea o Sr. José Afonso Valadares
Vasconcelos, em substituição à
servidora Valéria Simão de Saldanha.
Ficam mantidas as disposições
contidas na Portaria R n°. 822, de
22/06/2009, que constituiu a
Comissão de servidores para
executarem as funções constantes da
aludida Portaria Normativa, em
substituição à comissão nomeada
pela Portaria R n°. 520, de 04/08/2008.
Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 124, de 11/02/2010
Constitui a Comissão com o propósito
de analisar o pedido de revalidação do
diploma de Doutorado obtido por
Gustavo Malagoli Buiatti junto ao
Politecnico di Torino. São nomeados
membros desta Comissão os
professores Gilberto Arantes Carrijo,
Antônio Cláudio Paschoarelli Veiga e
Keiji Yamanaka, da Faculdade de
Engenharia Elétrica, a fim de que,
reunidos sob a presidência do
primeiro, executem o disposto no
artigo anterior. A Comissão, ora
nomeada, deverá realizar o trabalho no
prazo de 30 dias, a contar desta data.
Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 178, de 04/03/2010
Constitui a Comissão com o propósito
de analisar o pedido de revalidação do
diploma de Graduação obtido por
Tiago Camarinha Lopes junto a
Goethe Universität Frankfurt Am Main.
São nomeados membros desta
Comissão os professores Vitorino
Alves da Silva, Carlos Alves do
Nascimento e José Flôres Fernandes
Filho, do Instituto de Economia, a fim
de que, reunidos sob a presidência do
primeiro, executem o disposto no
artigo anterior. A Comissão, ora
nomeada, deverá realizar o trabalho no
prazo de 30 dias, a contar desta data.
Esta Portaria entra em vigor nesta
data.

Portaria R nº. 193, de 09/03/2010
Constitui uma nova Comissão com o
propósito de analisar o pedido de
revalidação do diploma de Pós-
graduação obtido por Flávia Botelho
de Carvalho junto à Universidad de
Matanzas “Camilo Cienfuegos”. São
nomeados membros desta Comissão
os professores Marcos Daniel
Longhini, Sarita Medina Silva e Andréa

Maturano Logarezi, da Faculdade de
Educação, a fim de que, reunidos sob
a presidência do primeiro, executem
o disposto no artigo anterior. A
Comissão, ora nomeada, deverá
realizar o trabalho no prazo de 30 dias,
a contar desta data. Fica revogada a
Portaria R n°. 72, de 29/01/2010. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 202, de 12/03/2010
Constitui Comissão com o propósito
de analisar o pedido de
reconhecimento do diploma de Pós-
graduação em nível Doutorado
expedido pela “University of Lancaster”
obtido por Eduardo Magno Lages
Figueiredo. São nomeados membros
desta Comissão os professores João
Nunes de Souza, Pedro Frosi Rosa e
Stéphane Julia, da Faculdade de
Computação, a fim de que, reunidos
sob a presidência do primeiro,
executem o disposto no artigo
anterior. A Comissão, ora nomeada,
deverá realizar o trabalho no prazo de
30 dias, a contar desta data. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 203, de 12/03/2010
Constitui Comissão com o propósito
de analisar o pedido de revalidação
do diploma de Pós-graduação em
nível de Mestrado em Economia
obtido por Ivan Gonçalves Pinto Júnior.
São nomeados membros desta
Comissão os professores: Germano
Mendes de Paula, José Flores
Fernandes Filho e Carlos Alves do
Nascimento do Instituto de Economia,
a fim de que, reunidos sob a
presidência do primeiro, executem o
disposto no artigo anterior. A
Comissão, ora nomeada, deverá
realizar o trabalho no prazo de 30 dias,
a contar desta data. Esta Portaria
entra em vigor nesta data.
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Portaria R nº. 287, de 09/04/2010
Constitui Comissão com a finalidade
de oferecer subsídios aos trabalhos
da Pró-reitoria de Graduação
(PROGRAD) e a Diretoria de
Processos Seletivos (DIRPS)
objetivando compatibilizar as
mudanças em nível federal, com os
procedimentos adotados nos
Processos Seletivos da Universidade
Federal de Uberlândia (UFU). São
nomeados membros desta Comissão:
Srª. Ângela Maria Gonçalves da
Cunha – secretária executiva da
CRIES (DIRPS/PROGRAD/UFU);
Profª. Camila Lima Coimbra – diretora
de ensino (PROGRAD/UFU); Profª.
Cecília Maria Vieira Abrahão –
representante dos professores de
Ensino Médio das Escolas
Particulares de Uberlândia (Área de
Ciências Humanas); Prof. Cláudio Luiz
Miotto – coordenador de aplicações
da DIRPS/PROGRAD/UFU; Profª.
Daisy Rodrigues do Vale –
representante do Conselho de
Graduação/UFU (Área de Linguagem);
Sr. Edivanio Ávila – Inspetor Escolar
– representante da Superintendência
Regional de Ensino de Uberlândia;
Profª. Elaine Cristina Ribeiro -
representante dos professores de
Ensino Médio das Escolas Públicas
de Uberlândia (Área de Linguagem);
Prof. Estéfani Alberto Martins -
representante dos professores de
Ensino Médio das Escolas
Particulares de Uberlândia (Área de
Linguagem); Prof. Gilmar da Cunha
Sousa – diretor da DIRPS/PROGRAD/
UFU; Prof. Heber Odahyr de Oliveira
Mello – representante dos professores
de Ensino Médio das Escolas
Particulares (Área de Ciências da
Natureza); Prof. Igor Alberto de Melo
Souza – representante dos
professores de Ensino Médio das
Escolas Particulares de Uberlândia
(Área de Matemática); Prof. Izaudir
Diniz Linhares – representante dos
professores de Ensino Médio das
Escolas Públicas de Uberlândia (Área
de Ciências Humanas); Prof. Luis
Antônio Benedetti – representante do
Conselho de Graduação/UFU (Área de
Matemática); Profª. Maria Helena
Ribeiro Godoy –representante da
Escola Técnica de Saúde (ESTES/

UFU); Profª. Maria Lúcia Bento -
representante do Conselho de
Graduação/UFU (Área de Ciências da
Natureza);  Profª. Maura Alves De
Freitas Rocha – coordenadora de
Elaboração da DIRPS/PROGRAD/
UFU; Prof. Paulo Cézar Simamoto
Júnior – coordenador de Correção da
DIRPS/PROGRAD/UFU; Prof. Sylvio
Luiz Andreozzi - representante do
Conselho de Graduação/UFU (Área de
Ciências Humanas);  Sr. Thomé De
Freitas Caíres Júnior – representante
dos Diretores das Escolas de Ensino
Médio Particulares de Uberlândia; Profª
Vanessa Suzuki Kataguiri –
representante do Campus Pontal/UFU;
Profª Vani Magalhães Gomes Prado
– representante dos professores de
Ensino Médio das Escolas Públicas
de Uberlândia (Área de Ciências da
Natureza); Prof. Washington Luciano
de Medeiros - representante dos
Diretores das Escolas de Ensino
Médio Públicas de Uberlândia; Prof.
Waldenor Barros Moraes Filho – Pró-
reitor de Graduação/UFU; Sr.
Wellington Domingos Duarte –
assistente técnico educacional –
representante da Superintendência
Regional de Ensino. Esta Portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 288, de 09/04/2010
Constitui Comissão com a finalidade
de promover estudos visando a revisão
da Resolução n°. 05/2004, do
Conselho de Pesquisa e Pós-
graduação, que “Aprova normas para
enquadramento de docentes e
credenciamento/descredenciamento
de orientadores que atuam nos
Programas de Pós-graduação da
Universidade Federal de Uberlândia”.
São nomeados membros desta
Comissão os professores Oswaldo
Marçal Júnior – diretor de Pós-
Graduação, Paulo Eugênio Alves
Macedo de Oliveira – coordenador do
Programa de Pós-graduação em
Ecologia e Conservação de Recursos
Naturais; Augusto Miguel Alcalde Milla
– coordenador do Programa de Pós-
graduação em Física; Antõnio César
Ortega – coordenador do Programa de
Pós-graduação em Economia e Luiz
Humberto Martins Arantes –
coordenador do Programa de Pós-

graduação em Artes, sob a
presidência do primeiro. Esta Portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 296, de 09/04/2010
Nomea os professores Enio Pedone
Bandara Filho – coordenador do Curso
de Graduação em Engenharia
Mecânica e Reginaldo de Camargo –
coordenador do Curso de Graduação
em Agronomia como Coordenadores
Acadêmicos do Programa MARCA.
Esta Portaria entra em vigor nesta
data.

Portaria R nº. 300, de 15/04/2010
Prorroga, por mais 30 dias, o prazo
para conclusão dos trabalhos,
estipulado na Portaria R n°. 178, de
04/03/2010. (obs. O prazo se encerra
em 15/05/2010). Esta Portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria R nº. 321, de 19/04/2010
Constitui uma Comissão com o
propósito de promover estudos e
elaborar proposta de Resolução para
regulamentar a implementação das
coordenações de extensão nas
Unidades Acadêmicas, conforme
previsto no art. 10, § 4º, da Resolução
n°. 04/2009 do Conselho Universitário.
São nomeados membros desta
comissão os professores: Geni de
Araújo Costa – diretora de Extensão;
Ebenézer Pereira Couto – Instituto de
Economia; Regina Maria Tolesano
Loureiro - Faculdade de Odontologia,
Simone Tiemi Hashiguti – Instituto de
Letras e Lingüística, Turíbio José da
Silva – Faculdade de Engenharia Civil,
a fim de que, reunidos sob a
presidência do primeiro, executem o
disposto no artigo anterior. A Comissão
ora nomeada deverá apresentar a
conclusão de seus trabalhos no prazo
de 60 dias, contados a partir da data
desta Portaria. Esta Portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R nº. 322, de 19/04/2010
Constitui uma Comissão com o
propósito de promover revisão de
todos os documentos da Universidade
Federal de Uberlândia, que tratam da
extensão na Instituição, quais sejam:
Resoluções n°. 03/2002, 04/2002 e
04/2009, do Conselho Universitário;
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Resolução n°. 01/96, do Conselho
Diretor; Resolução n°. 01/88, do
Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão; Resolução n°. 04/2009, do
Conselho de Extensão, Cultura e
Assuntos Estudantis; Portaria R n°.
134, de 23/02/2005 e Portaria n°. 003,
da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e
Assuntos Estudantis, de 17/03/2009.
São nomeados membros desta
comissão os professores: Turibio José
da Silva – Faculdade de Engenharia
Civil; Neiva Flávia de Oliveira –
Faculdade de Direito; Cristiane Amaro
da Silveira – Faculdade de Medicina
Veterinária; Regina Maria Tolesano
Loureiro – Faculdade de Odontologia;
Srª. Luciane Márcia de Oliveira
Teodoro Silva – gerente da Diretoria
de Extensão, a fim de que, reunidos
sob a presidência do primeiro,
executem o disposto no artigo anterior.
A Comissão ora nomeada deverá
apresentar a conclusão de seus
trabalhos no prazo de 180 dias,
contados a partir desta data. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 323, de 19/04/2010
Constitui uma Comissão com a
finalidade de proceder à revisão da
Resolução n°. 03/2003, do Conselho
Diretor, que “Estabelece o Modelo de
Distribuição de Recursos de OCC -
Outros Custeios e Capital entre as
Unidades Acadêmicas e a
Administração Superior, e dá outras
providências.” São nomeados
membros desta comissão os
professores: João Jorge Ribeiro
Damasceno – diretor de
Planejamento; Jamil Salem Barbar –
diretor da Faculdade de Computação;
Maria Eliza Alves Guerra – diretora da
Faculdade de Arquitetura, Urbanismo
e Design; Márcio Magno Costa –
diretor da Faculdade de Odontologia
e o discente do Curso de Pós-
graduação em Direito Júlio César
Ferreira Cirilo a  fim de que, reunidos
sob a presidência do primeiro,
executem o disposto no artigo anterior.
A Comissão ora nomeada deverá
apresentar a conclusão de seus
trabalhos no prazo de 180 dias,
contados a partir desta data. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 327, de 26/04/2010
Constitui uma Comissão com o
propósito de analisar o pedido de
revalidação do diploma de Mestrado
obtido por Michelle Graciela Morais de
Sá e Silva junto à Columbia University.
São nomeados membros desta
Comissão os professores Myrtes Dias
da Cunha, Marcos Daniel Longhini e
Fabiane Santana Previtalli, a fim de
que, reunidos sob a presidência do
primeiro, executem o disposto no
artigo anterior. A Comissão, ora
nomeada, deverá realizar o trabalho
no prazo de 30 dias, a contar desta
data. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R nº. 340, de 29/04/2010
Constitui uma Comissão com o
propósito de analisar o pedido de
revalidação do diploma estrangeiro de
graduação obtido por Martin Gabriel
Herrero junto à Universidade de la
Marina Mercante/Facultad de
Ingenieria – Argentina. São nomeados
membros desta Comissão os
professores Elie Luis Martines Padilla,
Márcio Bacci da Silva e João Carlos
Mendes Carvalho, a fim de que,
reunidos sob a presidência do primeiro,
executem o disposto no artigo anterior.
A Comissão, ora nomeada, deverá
realizar o trabalho no prazo de 30 dias,
a contar desta data. Esta Portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria R nº. 351, de 05/05/2010
Constitui uma Comissão com o
propósito de analisar o pedido de
revalidação do diploma de pós-
graduação, obtido por Daniel Rocha
Gerbasi, junto à Universidade de
Lisboa – Faculdade de Direito/
Portugal. São nomeados membros
desta Comissão os professores
Alexandre Walmott Borges, Aguinaldo
Alemar E Luiz Carlos Figueira de Melo,
a fim de que, reunidos sob a
presidência do primeiro, executem o
disposto no artigo anterior. A
Comissão, ora nomeada, deverá
realizar o trabalho no prazo de 30 dias,
a contar desta data. Esta Portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 379, de 07/05/2010
Nomea o professor Manuel Gonzalo

Hernández Terrones – Instituto de
Química - como membro do Conselho
Editorial da Editora da UFU. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 380, de 07/05/2010
Nomea a professora Benvinda
Rosalina dos Santos – Instituto de
Ciências Biomédicas e professor Luiz
Carlos de Laurentiz – Faculdade de
Arquitetura, Urbanismo e Design,
indicados pelo Conselho de
Graduação para exercerem a função
de membros do Conselho Editorial da
Editora da Universidade Federal de
Uberlândia. Esta Portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R n°. 391, de 12/05/2010
Nomea a professora Renata
Bittencourt Meira – diretora pró-
tempore da Faculdade de Artes,
Filosofia e Ciências Sociais, indicada
para compor a Comissão constituída
por meio da Portaria R n°. 323, de
19/03/2010, com a finalidade de
proceder à revisão da Resolução n°.
03/2003, do Conselho Diretor, que
“Estabelece o Modelo de Distribuição
de Recursos de OCC - Outros
Custeios e Capital entre as Unidades
Acadêmicas e a Administração
Superior, e dá outras providências”.
Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 422, de 24/05/2010
Constitui uma Comissão com o
propósito de apreciar e classificar os
projetos a serem apresentados pelas
Unidades Acadêmicas, Unidades
Especiais de Ensino e Pró-reitorias
para concorrerem à distribuição dos
recursos do Fundo Institucional de
Desenvolvimento da Universidade
Federal de Uberlândia. São
nomeados membros desta Comissão
os professores Paulo Lourenço da
Silva, Vera Lúcia de Campos Brites,
Alexandre Cardoso, Eucídio Pimenta
Arruda, Moilton Ribeiro Franco Júnior,
Sérgio Vitorino Cardoso, a fim de que
reunidos sob a presidência do
primeiro, executem o disposto no
artigo anterior. A Comissão, ora
nomeada, deverá realizar o trabalho
no prazo de 30 dias, a contar desta
data. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.
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Portaria R nº. 428, de 27/05/2010
Nomea os médicos Ana Paula Oliveira
Borges Martins e João Augusto
Monteiro de Godoy,  como membros
da Junta Médica Oficial da UFU –
JUMOF. Esta Portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos retroativos a
fevereiro de 2010.

Portaria R nº. 496, de 15/06/2010
Constitui uma Comissão com o
propósito de analisar o pedido de
reconhecimento do Título de Doutor
obtido por Anderson Pereira
Portuguez junto à Universidad
Complutense de Madrid. São
nomeados membros desta Comissão
os professores: Beatriz Ribeiro
Soares, João Cleps Júnior e Vitor
Ribeiro Filho, a fim de que reunidos
sob a presidência do primeiro,
executem o disposto no artigo anterior.
A Comissão, ora nomeada, deverá
realizar o trabalho no prazo de 30 dias,
a contar desta data. Esta Portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 510, de 23/06/2010
Constitui uma Comissão com o
propósito de analisar o pedido de
revalidação  do diploma de graduação
obtido por Daniel Ventura Cunha Vale
junto à University of Utah/EUA. São
nomeados membros desta Comissão
os professores André Carlos Martins
Menck, João Bento de Oliveira Filho
e Élcio Eduardo de Paula Santana, a
fim de que reunidos sob a presidência
do primeiro, executem o disposto no
artigo anterior. A Comissão, ora
nomeada, deverá realizar o trabalho
no prazo de 30 dias, a contar desta
data. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R nº. 516, de 24/06/2010
Constitui uma Comissão com o
propósito de analisar o pedido de
revalidação  do diploma de graduação
em Engenharia Civil obtido por
Mohammed Adel Arif junto à Al-
Mustansiriya University – Bagdá/
Iraque. São nomeados membros
desta Comissão os professores Leila
Aparecida de Castro Motta, José
Aparecido Sorratini e José Eduardo
Alamy Filho, a fim de que reunidos
sob a presidência do primeiro,

executem o disposto no artigo anterior.
A Comissão, ora nomeada, deverá
realizar o trabalho no prazo de 30 dias,
a contar desta data. Esta Portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 517, de 24/06/2010
Constitui uma Comissão com o
propósito de analisar o pedido de
revalidação do diploma de graduação
obtido por Amanda Londero dos
Santos junto à Università Degli Studi
di Padova/Itália. São nomeados
membros desta Comissão as
professoras Rita de Cássia Gandini,
Sueli Aparecida Freire e Marcionila
Rodrigues da Silva Brito, a fim de que
reunidas sob a presidência da
primeira, executem o disposto no
artigo anterior. A Comissão, ora
nomeada, deverá realizar o trabalho
no prazo de 30 dias, a contar desta
data. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R nº. 579, de 02/07/2010
Constitui equipe de trabalho, com a
finalidade de dar suporte na condução
dos pregões realizados pela
Comissão Permanente de Licitação
desta Universidade. São nomeados
membros desta equipe os seguintes
servidores: Vilma da Silva Pinto, Edi
Almeida, Eloísa Cristina Silva Oliveira,
Flávio Martins de Freitas, Dinamar
Ramos Gonzaga e Valéria Mendes
Belório. A equipe ora designada
exercerá suas atividades pelo período
de um ano, contados desta data. Esta
Portaria entra em vigor nesta data,
revogando-se a Portaria R n°. 557, de
16/04/2009.

Portaria R nº. 588, de 06/07/2010
Designa a servidora Eneida Aparecida
de Lima Assis para exercer a função
de secretária da Pró-reitoria de
Graduação (FG-6), desta
Universidade. A servidora ora
designada responderá pela função a
partir de 05/05/2010. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 05/05/2010.

Portaria R nº. 670, de 16/07/2010
Constitui a Comissão organizadora da
Semana Acadêmica 2010. São
nomeados membros desta comissão

os professores: Paulo César de
Freitas Santos Filho – representante
da Pró-reitoria de Graduação,
Veridiana  Resende Novais Simamoto
– representante da Pró-reitoria de
Graduação,  Elaine Maria de Carvalho
– coordenadora do Curso de
Graduação em Fisioterapia;  Gerusa
Gonçalves Moura – coordenadora do
Curso de Geografia da Faculdade de
Ciências Integradas do Pontal;
Rosuita Fratari Bonito – Faculdade de
Medicina; Daniel Caixeta Andrade –
Instituto de Economia; Sílvia Martins
dos Santos – Instituto de Física, a fim
de que reunidas sob a presidência do
primeiro, executem o disposto no
artigo anterior. Esta Portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R nº. 674, de 19/07/2010
Designa a professora Maria Cristina
Lemes de Souza Costa como
substituta do chefe do Departamento
de Música e Artes Cênicas da
Faculdade de Artes, Filosofia e
Ciências Sociais, desta Universidade,
em caso de afastamento, ausências
e impedimentos do Chefe do referido
Departamento. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos
retroativos a 14/06/2010.

Portaria R nº. 675, de 20/07/2010
Constitui uma Comissão com o
propósito de analisar o pedido de
revalidação do diploma de pós-
graduação obtido por Kayami Satomi
Farias junto à Escola Superior de
Música de Münster da Universidade
Wilhelms da Vestfália – Alemanha.
São nomeados membros desta
comissão os professores: Sônia
Tereza da Silva Ribeiro; Daniel Luis
Barreiro e Hermilson Garcia do
Nascimento, para que reunidos sob a
presidência do primeiro; executem o
disposto no artigo anterior. A
Comissão, ora nomeada, deverá
realizar o trabalho no prazo de 30 dias,
a contar desta data. Esta Portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 680, de 21/07/2010
Constitui uma nova comissão com a
finalidade de acompanhar e fiscalizar
o contrato firmado entre a Universidade
Federal de Uberlândia e a UNIMED -
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Uberlândia, para prestação de serviço
de assistência à saúde dos servidores
da UFU – Pregão Eletrônico 28/2008
– Processo n°. 23117.002093/2008-6.
São nomeados membros dessa
Comissão José Afonso Fonseca
Valadares Vasconcelos – servidor
aposentado, Renato Alves Pereira –
Prefeitura de Campus, Odorico Coelho
da Costa Neto – GABIR, Rosa Maria
da Silva Ferreira - DIRAP, Denilson de
Freitas Marquez – DIRAP, André Luiz
Teles Rodrigues – CEPES, José
Wagner Vieira – CEPES, Gilberto
Teixeira de Almeida – DIRQS, José
Humberto de Almeida – DIRQS,
Ildefonso Diniz de Moura – DIRQS,
Valéria Simão de Saldanha - DIRQS,
Gelda Gonçalves Costa - DIRQS
Sidiney Ruocco Júnior – representante
da ADUFU e Geraldo Junior Rezende
– representante do SINTET, a fim de
que, reunidos sob a presidência do
primeiro, executem o disposto no
artigo anterior. O período de
fiscalização obedecerá à vigência do
contrato. Caberá solidariamente aos
fiscais, fiscalizar e acompanhar o
contrato até a rescisão ou término do
mesmo. Esta Portaria entra em vigor
nesta data, revogando-se,
integralmente a Portaria R n° 520, de
04/08/2008, a Portaria R n° 822, de
22/06/2009 e a Portaria R n° 103, de
09/02/2010.

Portaria R nº. 690, de 23/07/2010
Prorroga, por mais 30 dias, o prazo
para conclusão dos trabalhos,
estipulado na Portaria R n°. 517, de
24/06/2010. (obs. O prazo se encerra
em 24/07/2010). Esta Portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria R n°. 702, de 23/07/2010
Constitui uma Comissão com o
propósito de analisar o pedido de
revalidação de certificado profissional,
em nível de especialização, expedido
pela Project Management Institute da
Pennsylvania – EUA. São nomeados
membros desta comissão os
professores: André Carlos Martins
Menck, João Bento de Oliveira Filho
e Élcio Eduardo de Paula Santana,
para que reunidos sob a presidência
do primeiro; executem o disposto no
artigo anterior.  A Comissão, ora

nomeada, deverá realizar o trabalho
no prazo de 30 dias, a contar desta
data. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R n°. 703, de 23/07/2010
Constitui uma Comissão com o
propósito de analisar o pedido de
revalidação de certificado profissional,
em nível de especialização, expedido
pela George Washington University,
de Washington, D.C., EUA; São
nomeados membros desta comissão
os professores: André Carlos Martins
Menck, João Bento de Oliveira Filho
e Élcio Eduardo de Paula Santana,
para que reunidos sob a presidência
do primeiro; executem o disposto no
artigo anterior. A Comissão, ora
nomeada, deverá realizar o trabalho no
prazo de 30 dias, a contar desta data.
Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 705, de 26/07/2010
Prorroga, por mais 30 dias, o prazo
para conclusão dos trabalhos,
estipulado na Portaria R n°. 510 de
23/06/2010. (Obs. O prazo encerrou-
se em 23/07/2010). Esta Portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria R nº. 709, de 27/07/2010
Dispensa a partir de 30/05/2010 da
função de secretária da Coordenação
do Curso de Educação Física da Fa-
culdade de Educação Física (FG-7),
desta Universidade, o(a) servidor(a)
Eurípedes Inês Gomes dos Santos.
Revoga-se a Portaria R nº. 892/04.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 30/05/2010.

Portaria R nº. 710, de 27/07/2010
Dispensa a partir de 31/07/2010 da
função de coordenador do Programa
de Pós-graduação em Física do
Instituto de Física (FG-1), desta
Universidade, o professor Augusto
Miguel Alcalde Milla. Revoga-se a
Portaria R nº. 468/08. Esta portaria
entra em vigor a partir de 31/07/2010.

Portaria R nº. 711, de 27/07/2010
Dispensa a partir de 31/07/2010 da
função de coordenadora do Curso de
Química Industrial do Instituto de
Química (FG-1), desta Universidade,
a professora Maria Lúcia Bento.

Revoga-se a Portaria R nº. 507/08.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 31/07/2010.

Portaria R nº. 712, de 27/07/2010
Dispensa a partir de 31/07/2010 da
função de coordenadora do Curso de
Química do Instituto de Química
(FG-1), desta Universidade, a
professora Efigênia Amorim. Revoga-
se a Portaria R nº. 515/08. Esta portaria
entra em vigor a partir de 31/07/2010.

Portaria R nº. 713, de 27/07/2010
Dispensa a partir de 31/07/2010 da
função de coordenadora “pro tempore”
do Programa de Pós-graduação em
Psicologia do Instituto de Psicologia
(FG-1), desta Universidade, a
professora Marília Ferreira Dela
Coleta. Revoga-se a Portaria R nº.
1508/09. Esta portaria entra em vigor
a partir de 31/07/2010.

Portaria R nº. 714, de 27/07/2010
Designa o servidor Márcio Borba, para
exercer a função de secretário da
Coordenação do Curso de Educação
Física da Faculdade de Educação
Física (FG-7), desta Universidade, em
substituição à servidora Eurípedes
Inês Gomes dos Santos. O servidor
ora designado responderá pela função
a partir de 01/06/2010. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 01/06/2010.

Portaria R nº. 715, de 27/07/2010
Designa o professor Wellington de
Oliveira Cruz para exercer a função de
coordenador do Curso de Química
Industrial do Instituto de Química
(FG-1), desta Universidade, em
substituição a professora Maria Lúcia
Bento. O mandato do professor ora
designado terá a duração de 02(dois)
anos, com seu início a partir de
01/08/2010 e seu término previsto para
31/07/2012. Esta portaria entra em
vigor a partir de 01/08/2010.

Portaria R nº. 716, de 27/07/2010
Designa o professor Roberto Hiroki
Miwa para exercer a função de
coordenador do Programa de Pós-
graduação em Física do Instituto de
Física (FG-1), desta Universidade, em
substituição ao professor Augusto



6 22 DE SETEMBRO DE 2010

Miguel Alcalde Milla. O mandato do
professor ora designado terá a duração
de 02(dois) anos, com seu início a
partir de 01/08/2010 e seu término
previsto para 31/07/2012. Esta portaria
entra em vigor a partir de 01/08/2010.

Portaria R nº. 717, de 27/07/2010
Designa a professora Efigênia Amorim
para exercer a função de
coordenadora do Curso de Química do
Instituto de Química (FG-1), desta
Universidade. O mandato da profes-
sora ora designada terá a duração de
02(dois) anos, com seu início a partir
de 01/08/2010 e seu término previsto
para 31/07/2012. Esta portaria entra
em vigor a partir de 01/08/2010.

Portaria R nº. 718, de 27/07/2010
Designa o professor Luiz Carlos
Avelino da Silva para exercer pro
tempore a função de coordenador do
Programa de Pós-graduação em
Psicologia do Instituto de Psicologia
(FG-1), desta Universidade, em
substituição a professora Marília
Ferreira Dela Coleta. O professor ora
designado responderá pela função a
partir de 01/08/2010. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 01/08/2010.

Portaria R nº. 719, de 27/07/2010
Retifica o Artigo 1º da Portaria R nº.
1204, de 01/10/2009; publicada no
Diário Oficial da União nº. 206, seção
2, página n°. 22, de 28/10/2009, onde
se lê: Curso Técnico em Higiene
Bucal leia-se: Curso Técnico em
Saúde Bucal. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/10/2009.

Portaria R nº. 730, de 29/07/2010
Designa a servidora Selma Andrade
Coelho para exercer a função de
diretora da Diretoria de Enfermagem
do Hospital de Clínicas (CD-4), desta
Universidade. A servidora ora
designada responderá pela função a
partir de 01/07/2010. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 01/07/2010.

Portaria R nº. 731, de 29/07/2010
Dispensa a partir de 31/07/2010 da
função de assessor especial 2 da

Reitoria (CD-4), desta Universidade, o
servidor Arlindo Lemes Rodrigues.
Revoga-se a Portaria R nº. 600/10.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 31/07/2010.

Portaria R nº. 732, de 29/07/2010
Dispensa a partir de 31/07/2010 da
função de assessor especial 2 da
Reitoria (CD-4), desta Universidade, o
servidor José Inivaldo Ribeiro. Revoga-
se a Portaria R nº. 601/10. Esta
portaria entra em vigor a partir de
31/07/2010.

Portaria R nº. 734, de 29/07/2010
Dispensa a partir de 31/07/2010 da
função de assessor especial 6
(FG-4), desta Universidade, a servido-
ra Joana Maria Proença. Revoga-se a
Portaria R nº. 389/09. Esta portaria
entra em vigor a partir de 31/07/2010.

Portaria R nº. 735, de 29/07/2010
Dispensa a partir de 31/07/2010 da
função de chefe do Setor de Controle
Financeiro da Pró-reitoria de
Planejamento e Administração (FG-6),
desta Universidade, o servidor Gerson
Pereira de Andrade. Revoga-se a
Portaria R nº. 410/10. Esta portaria
entra em vigor a partir de 31/07/2010.

Portaria R nº. 736, de 29/07/2010
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 Universi-
dade. O servidor ora designado
responderá pela função a partir de
01/08/2010. Esta portaria entra em
vigor a partir de 01/08/2010.

Portaria R nº. 737, de 29/07/2010
Designa o servidor José Inivaldo
Ribeiro para exercer a função de
gerente da Divisão de Patrimônio da
Pró-reitoria de Planejamento e
Administração (FG-4), desta
Universidade. O servidor ora designado
responderá pela função a partir de
01/08/2010. Esta portaria entra em
vigor a partir de 01/08/2010.

Portaria R nº. 738, de 29/07/2010
Dispensa a partir de 31/07/2010 da
função de gerente da Divisão de

Manutenção da Pró-reitoria de
Planejamento e Administração (FG-4),
desta Universidade, o servidor José
Luiz Korckievicz. Revoga-se a Portaria
R nº. 041/10. Esta portaria entra em
vigor a partir de 31/07/2010.

Portaria R nº. 739, de 29/07/2010
Designa a servidora Joana Maria
Proença para exercer a função de
assessora especial 2 da Reitoria
(CD-4), desta Universidade. A servidora
ora designada responderá pela função
a partir de 01/08/2010. Esta portaria
entra em vigor a partir de 01/08/2010.

Portaria R nº. 740, de 29/07/2010
Designa a servidora Gláucia Santos
Teixeira para exercer a função de chefe
do Setor de Controle Financeiro da
Pró-reitoria de Planejamento e
Administração (FG-6), desta
Universidade, em substituição ao
servidor Gerson Pereira Andrade. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 01/08/2010.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 01/08/2010.

Portaria R nº. 741, de 29/07/2010
Dispensa a partir de 31/07/2010 da
função de gerente de Divisão da
Diretoria de Cultura da Pró-reitoria de
Extensão, Cultura e Assuntos
Estudantis (FG-4), desta Universidade,
a servidora Valéria Maria Rodrigues
Ferreira. Revoga-se a Portaria R nº.
304/09. Esta portaria entra em vigor a
partir de 31/07/2010.

Portaria R nº. 757, de 29/07/2010
Dispensa a partir de 27/07/2010 da
função de gerente da Divisão de Apoio
Administrativo do Hospital Veterinário
(FG-4), desta Universidade, a
servidora Vânia Amaral da Rocha.
Revoga-se a Portaria R nº. 992/09.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 27/07/2010.

Portaria R nº. 775, de 05/08/2010
Dispensa a partir de 31/07/2010 da
função de gerente da Divisão de
Movimentação e Registro da Diretoria
de Pessoal da Pró-reitoria de
Recursos Humanos (FG-4), desta
Universidade, o servidor Denilson de
Freitas Marquez. Revoga-se a Portaria
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R nº. 375/09. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 31/07/2010.

Portaria R nº. 776, de 05/08/2010
Dispensa a partir de 31/07/2010 da
função de gerente de Divisão da
Diretoria de Pessoal da Pró-reitoria de
Recursos Humanos (FG-4), desta
Universidade, a servidora Maria Silva
Mendonça. Revoga-se a Portaria R nº.
376/09. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de
31/07/2010.

Portaria R nº. 777, de 05/08/2010
Designa a servidora Maria Silva
Mendonça para exercer a função de
gerente da Divisão de Movimentação
e Registro da Diretoria de Pessoal da
Pró-reitoria de Recursos Humanos
(FG-4), desta Universidade, em
substituição ao servidor Denilson de
Freitas Marquez. A servidora ora
designada responderá pela função a
partir de 01/08/2010. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 01/08/2010.

Portaria R nº. 779, de 05/08/2010
Designa a servidora Vania Amaral da
Rocha para exercer a função de
gerente da Divisão de Apoio
Administrativo do Hospital Veterinário
(FG-4), desta Universidade. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 01/08/2010.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/08/2010.

Portaria R nº. 786, de 11/08/2010
Concede Licença Capacitação à
servidora Ana Maria de Mello Ramalho,
no período de 15/08/2010 a 12/11/2010,
por 90 dias, referente ao período
aquisitivo de 09/01/2005 a 08/01/2010,
a fim de participar de Curso de
Informática na Pratik Informática Ltda.,
em Uberlândia-MG. Esta portaria
entra em vigor em 15/08/2010.

Portaria R n°. 789, de 12/08/2010
Constitui a Comissão para elaborar
proposta de definição de áreas afins
para os processos de transferência
facultativa e de portador de diploma
de curso superior da Universidade
Federal de Uberlândia. São nomeados

membros desta comissão os
professores: Hélder Eterno da Silveira
– representante da Pró-reitoria de
Graduação; Renata Carmo de Oliveira
– Instituto de Biologia; Wellington de
Oliveira Cruz – Instituto de Química e
Paulo Cézar Mendes – Instituto de
Geografia, a fim de que, reunidos sob
a presidência do primeiro, executem
o disposto no artigo anterior. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 793, de 12/08/2010
Designa o servidor José Luiz
Korckievcz para exercer a função de
assessor especial 2 da Reitoria (CD-
4), desta Universidade. O servidor ora
designado responderá pela função a
partir de 01/08/2010. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 01/08/2010.

Portaria R nº. 794, de 12/08/2010
Dispensa a partir de 08/06/2010 da
função de chefe de Setor do Ambula-
tório Central do Hospital de Clínicas
(FG-6), desta Universidade, a servido-
ra Sueli Matos Souza Chagas. Revoga-
se a Portaria R nº. 1287/09. Esta
portaria entra em vigor nesta data, com
efeitos a partir de 08/06/2010.

Portaria R nº. 795, de 12/08/2010
Dispensa a partir de 08/06/2010 da
função de encarregado de Turno da
Diretoria Clínica do Hospital de
Clínicas (FG-9), desta Universidade,
o servidor Odelmo Rodrigues de
Souza. Revoga-se a Portaria R nº.
493/08. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de
08/06/2010.

Portaria R nº. 796, de 12/08/2010
Designa o servidor Odelmo Rodrigues
de Souza para exercer a função de
chefe de Setor - Alta e Média
Complexidade - do Ambulatório
Central da Diretoria Clínica do Hospital
de Clinicas (FG-6), desta Universida-
de. O servidor ora designado responderá
pela função a partir de 09/06/2010.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 09/06/2010.

Portaria R nº. 797, de 12/08/2010
Designa a servidora Maria das Graças
de Souza para exercer a função de

encarregada de Turno do Setor de
Recepção e Atendimento da Diretoria
Clínica do Hospital de Clínicas (FG-9),
desta Universidade. A servidora ora
designada responderá pela função a
partir de 09/06/2010. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 09/06/2010.

Portaria R nº. 798, de 12/08/2010
Designa a servidora Valéria Maria
Rodrigues Ferreira para exercer a
função de assessora especial 3 da
Reitoria (FG-1), desta Universidade. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 01/08/2010.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/08/2010.

Portaria R n°. 799, de 16/08/2010
Constitui uma Comissão com o
propósito de analisar o pedido de
revalidação do diploma de graduação
obtido por Ronald Jaime Marquez
Alvarez junto à Universidad Nacional
Del Oriente de Santa Cruz – Bolívia.
São nomeados membros desta
comissão os professores: Luiz Carlos
Gonçalves; Sérgio Vitorino Cardoso e
Paulo Vinícius Soares, a fim de que,
reunidos sob a presidência do
primeiro, executem o disposto no
artigo anterior. Esta Portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R nº. 801, de 19/08/2010
Concede Licença Capacitação à
servidora Elisete Maria Carvalho
Mesquita, no período de 01/09/2010
a 29/11/2010, por 90 dias, referente
ao período aquisitivo de 05/08/2005 a
04/08/2010, a fim de escrever Projeto
de Pesquisa. Esta portaria entra em
vigor em 01/09/2010.

Portaria R nº. 810, de 24/08/2010
Autoriza, nos termos da Resolução
08/08 de 05/09/2008, do Conselho
Diretor desta Universidade, o
afastamento parcial, sem bolsa, no
período de 18/08/2010 a 07/12/2010,
do professor Vidigal Fernandes
Martins da Faculdade de Ciências
Contábeis – FACIC, conf. MI/FACIC/
114/2010, para complementação de
créditos de Doutorado na FGV/SP, na
cidade de São Paulo, no estado de
São Paulo, Brasil. Esta Portaria entra



8 22 DE SETEMBRO DE 2010

em vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos a 18/08/2010.

Portaria R n°. 839, de 25/08/2010
Nomea a Profª. Lilia Neves Gonçalves,
lotada na Faculdade de Artes,
Filosofia e Ciências Sociais, como
membro do Conselho Editorial da
Editora da Universidade Federal de
Uberlândia, em substituição ao Prof.
Paulo Roberto de Lima Bueno. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 840, de 25/08/2010
Concede Licença Capacitação ao
servidor Esio Moraes de Oliveira, no
período de 08/09/2010 a 06/12/2010,
por 90 dias, referente ao período
aquisitivo de 28/06/2004 a 27/06/2009,
a fim realizar curso de Word avançado,
Excel avançado, Access avançado,
na SIS – Comércio e Sistema de
Informática Simples Ltda, em
Uberlândia-MG. Esta portaria entra em
vigor em 08/09/2010.

Portaria R nº. 875, de 02/09/2010
Designa, os servidores Paulo
Fernandes de Bessa, Adailton Borges
de Oliveira e Alessandro Miro Degani
para, sob a presidência do primeiro,
constituírem a Comissão de
Sindicância, com sede em
Uberlândia-MG, incumbida de apurar
no prazo de 30 (trinta) dias as
possíveis irregularidades referentes
aos atos e fatos que constam do
processo administrativo n°.
23117.003045/2010-12, bem como as
demais infrações conexas que
emergirem no decorrer dos trabalhos.
Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

Portaria R nº. 876, de 03/09/2010
Constitui uma Comissão com o
propósito de analisar o pedido de
revalidação do diploma de graduação
obtido por Aline Oliveira de Castro
junto ao Quinsigamond Community
College em Worcester/
Massachusetts. São nomeados
membros desta Comissão os
professores: André Carlos Martins
Menck, João Bento de Oliveira Filho
e Élcio Eduardo de Paula Santana, a
fim de que reunidos sob a presidência
do primeiro, executem o disposto no

artigo anterior. A Comissão, ora
nomeada, deverá realizar o trabalho no
prazo de 30 dias, a contar desta data.
Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 878, de 26/04/2010
Constitui uma Comissão com o
propósito de analisar o pedido de
revalidação do diploma de Mestrado
obtido por Carlos Augusto Ferreira
Guimarães Rodrigues junto à
Université de Franche-Comté/França.
São nomeados membros desta
Comissão os Professores: Guilherme
Amaral Luz, Jacy Alves de Seixas e
Luciene Lehmkuhl, a fim de que,
reunidos sob a presidência do
primeiro, executem o disposto no
artigo anterior. A Comissão, ora
nomeada, deverá realizar o trabalho no
prazo de 30 dias, a contar desta data.
Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 879, de 09/09/2010
Prorroga, conforme prevê o parágrafo
único do artigo 152 da Lei nº.
8.112/90, por mais de 60 (sessenta)
dias, a Portaria R nº. 399, de 14/05/
2010, Publicada no BS/UFU nº. 238,
em 05/07/2010, que designou os
servidores membros integrantes da
COPSIA, Adailton Borges de Oliveira,
Paulo Fernandes de Bessa e João
Batista Borges para, sob a
presidência do primeiro, constituírem
a Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar, com sede
em Uberlândia-MG, incumbida de
apurar e, contudo, encerrar no prazo
de 60 (sessenta) dias as possíveis
irregularidades referentes aos atos e
fatos que constam do processo nº.
23117.002068/2007-04, bem como as
demais infrações conexas que
emergirem no decorrer dos trabalhos.
Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação, com efeitos
retroativos à data de 03/09/2010.

Portaria R nº. 880, de 09/09/2010
Designa, os servidores Adailton
Borges de Oliveira, Paulo Fernandes
Bessa e Alessandro Miro Degani para,
sob a presidência do primeiro,
constituírem a Comissão de
Sindicância, com sede em
Uberlândia-MG, incumbida de ultimar
no prazo de 30 (trinta) dias as

apurações das possíveis irregulari-
dades referentes aos atos e fatos que
constam do processo administrativo
nº. 23117.002105/2010-71, bem como
as demais infrações conexas que
emergirem no decorrer dos trabalhos.
Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação, com efeitos
retroativos à data de 09/09/2010.

Portaria R nº. 881, de 09/09/2010
Designa, os servidores Adailton
Borges de Oliveira, Paulo Fernandes
Bessa e Alessandro Miro Degani para,
sob a presidência do primeiro,
constituírem a Comissão de
Sindicância, com sede em
Uberlândia-MG, incumbida de ultimar
no prazo de 30 (trinta) dias as
apurações das possíveis irregulari-
dades referentes aos atos e fatos que
constam do processo administrativo
nº. 23117.003100/2010-66, bem como
as demais infrações conexas que
emergirem no decorrer dos trabalhos.
Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação, com efeitos
retroativos à data de 03/09/2010.

Portaria R nº. 886, de 09/09/2010
Concede o Adicional de Insalubridade
no percentual de 10%, correspondente
ao grau Médio, incidente sobre o
venc imento  do  cargo  e fe t i vo
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270,
de 17/12/1991), a servidora Deisy
Vivian de Rezende. Essa portaria entra
em vigor na data de sua publicação
no Boletim de Pessoal, com efeitos
financeiros a partir de 03/09/2010,
revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria R nº. 887, de 09/09/2010
Concede o Adicional de Insalubridade
no percentual de 10%, correspondente
ao grau Médio, incidente sobre o
vencimento do cargo efetivo (Art. 12,
inciso I e § 3º da Lei 8.270, de
17/12/1991), ao servidor Marcelo Tadeu
Marin. Essa portaria entra em vigor na
data de sua publicação no Boletim de
Pessoal, com efeitos financeiros a
partir de 26/08/2010, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria R nº. 896, de 09/09/2010
Prorroga, por mais 30 dias, o prazo
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para conclusão dos trabalhos,
estipulado na Portaria R n°. 516 de
24/06/2010. (Obs. O prazo encerrou-
se em 24/07/2010). Esta Portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria R nº. 897, de 13/09/2010
Concede o Adicional de Insalubridade
no percentual de 10%, correspondente
ao grau Médio, incidente sobre o
vencimento do cargo em contrato (Art.

12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, de
17/12/1991), à servidora Ana Maria
Rodrigues da Silva.  Essa portaria
entra em vigor na data de sua
publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de
01/09/2010, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria R nº. 898, de 13/09/2010
Concede o Adicional de Insalubridade

no percentual de 10%, correspondente
ao grau Médio, incidente sobre o
vencimento do cargo em contrato
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270,
de 17/12/1991), à servidora Marilene
Silva Araujo. Essa portaria entra em
vigor na data de sua publicação no
Boletim de Pessoal, com efeitos
financeiros a partir de 01/09/2010,
revogando-se as disposições em
contrário.

PORTARIAS DA PROREH
Portaria/Proreh nº. 1589, de 24/08/2010
Concede alteração de jornada de
trabalho de 20 para 40 horas
semanais, para o(a) servidor(a) Dr.
Sergio Augusto Gorzato Maldi,
ocupante do cargo de médico - Àrea,
do Quadro Permanente desta
Universidade com fundamento na lei
nº. 9.436, de 05/02/1997. Esta portaria
entra em vigor a partir de 01/09/2010.

Portaria/Proreh nº. 1667, de 01/09/2010
Concede licença-prêmio por assidui-
dade à servidora Dagmar do Carmo
Oliveira de Sales, de 01/09/2010 a
30/09/2010, referente ao período
aquisitivo de 01/03/1985 a 28/02/1990.
Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh nº. 1668, de 01/09/2010
Concede licença-prêmio por assidui-
dade à servidora Daura Maria Grandi
Melo, de 01/09/2010 a 30/10/2010,
referente ao período aquisitivo de
01/04/1980 a 31/03/1985. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh nº. 1669, de 01/09/2010
Concede licença-prêmio por assidui-
dade ao servidor Flávio César Freitas
Vieira, de 01/09/2010 a 30/09/2010,

referente ao período aquisitivo de
01/11/1986 a 31/10/1991. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh nº. 1670, de 01/09/2010
Concede licença-prêmio por
assiduidade ao servidor Jaime José da
Cunha, de 15/09/2010 a 14/10/2010,
referente ao período aquisitivo de
01/05/1988 a 30/04/1993. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh nº. 1671, de 01/09/2010
Concede licença-prêmio por assidui-
dade à servidora Maria Aparecida
Martins, de 02/09/2010 a 01/10/2010,
referente ao período aquisitivo de
01/04/1987 a 31/03/1992. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh nº. 1672, de 01/09/2010
Concede licença-prêmio por assidui-
dade à servidora Maria do Rosário
Gomes, de 26/09/2010 a 24/12/2010,
referente ao período aquisitivo de
01/10/1989 a 30/09/1994. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh nº. 1673, de 01/09/2010
Concede licença-prêmio por assidui-
dade à servidora Maria Inês Fernandes

da Silva Almeida, de 01/09/2010 a
30/10/2010, referente ao período
aquisitivo de 02/07/1988 a 01/07/1993.
Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh nº. 1674, de 01/09/2010
Concede licença-prêmio por assidui-
dade à servidora Marilda de Almeida
Araújo, de 01/09/2010 a 30/10/2010,
referente ao período aquisitivo de
13/03/1985 a 12/03/1990. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh nº. 1675, de 01/09/2010
Concede licença-prêmio por assidui-
dade ao servidor Zélio Braz Rodrigues,
de 01/09/2010 a 30/10/2010, referente
ao período aquisitivo de 03/12/1989 a
02/12/1994. Esta Portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria/Proreh nº. 1676, de 01/09/2010
Concede alteração de jornada de
trabalho de 40 para 20 horas
semanais, para o(a) servidor(a) Ana
Lúcia Araújo Borges, ocupante do
cargo de Assistente em Administra-
ção,  do Quadro Permanente desta
Universidade com fundamento na lei
nº. 9.436, de 05/02/1997. Esta portaria
entra em vigor a partir de 01/09/2010.
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