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PORTARIAS DA REITORIA
Portaria R n°. 003, de 03/01/2011
Dispensa a partir de 31/12/2010 da
função de assessor especial 1 (CD-
3), desta Universidade, o servidor
Alfredo Alexandre Almeida Santos Fer-
rão. Revoga-se a Portaria R nº. 853/10.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 31/12/2010.

Portaria R n°. 004, de 03/01/2011
Dispensa a partir de 31/12/2010 da
função de diretor da Diretoria de Ad-
ministração de Materiais (CD-3), desta
Universidade, o servidor Nelson Bar-
bosa Júnior. Revoga-se a Portaria R
nº. 981/10. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos a partir
de 31/12/2010.

Portaria R n°. 005, de 03/01/2011
Dispensa a partir de 31/12/2010 da
função de assessor especial 1 (CD-
3), desta Universidade, o servidor
José Divino da Silva. Revoga-se a
Portaria R nº. 1230/10. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 31/12/2010.

Portaria R n°. 006, de 03/01/2011
Dispensa a partir de 31/12/2010 da
função de assessor especial 1 (CD-
3), desta Universidade, o servidor
Jairo Reis Faria. Revoga-se a Porta-
ria R nº. 1231/10. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 31/12/2010.

Portaria R n°. 007, de 03/01/2011
Dispensa a partir de 31/12/2010 da
função de assessora especial 2 (CD-
4), desta Universidade, a servidora
Miriam Martins da Costa Pompeu.
Revoga-se a Portaria R nº. 1228/10.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 31/12/2010.

Portaria R n°. 008, de 03/01/2011
Dispensa a partir de 31/12/2010 da
função de assessor especial 2 (CD-
4), desta Universidade, o servidor
Sérgio Biasotti Pompeu. Revoga-se a
Portaria R nº. 1229/10. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 31/12/2010.

Portaria R n°. 009, de 03/01/2011
Dispensa a partir de 31/12/2010 da
função de assessora especial 2 (CD-
4), desta Universidade, a servidora
Rita De Cássia Lima. Revoga-se a
Portaria R nº. 1300/10. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 31/12/2010.

Portaria R n°. 010, de 03/01/2011
Dispensa a partir de 31/12/2010 da
função de assessor especial 2 (CD-
4), desta Universidade, o servidor
Jaime dos Reis Costa. Revoga-se a
Portaria R nº. 1301/10. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 31/12/2010.

Portaria R n°. 011, de 03/01/2011
Dispensa a partir de 31/12/2010 da
função de assessora especial 2  (CD-
4), desta Universidade, a servidora
Luceli Costa Rodrigues Rezende.
Revoga-se a Portaria R nº. 941/10. Esta
portaria entra em vigor nesta data, com
efeitos a partir de 31/12/2010.

Portaria R n°. 012, de 03/01/2011
Dispensa a partir de 31/12/2010 da
função de assessor especial 2 (CD-
4), desta Universidade, o servidor
Rodrigo Fernandes Gomes da Silva.
Revoga-se a Portaria R nº. 756/10. Esta
portaria entra em vigor nesta data, com
efeitos a partir de 31/12/2010.

Portaria R n°. 013, de 03/01/2011
Dispensa a partir de 31/12/2010 da
função de assessora especial 3 (FG-
1), desta Universidade, a servidora
Valéria Maria Rodrigues Ferreira.
Revoga-se a Portaria R nº. 798/10.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 31/12/2010.

Portaria R n°. 014, de 03/01/2011
Designa o servidor Alfredo Alexandre
Almeida Santos Ferrão, para exercer
a função de diretor da Diretoria de
Orçamento da Pró-Reitoria de Plane-
jamento e Administração (CD-4), des-
ta Universidade. O servidor ora de-
signado responderá pela função a
partir de 01/01/2011. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 01/01/2011.

Portaria R n°. 015, de 03/01/2011
Designa o servidor Nelson Barbosa
Júnior, para exercer a função de di-
retor da Diretoria de Administração
de Materiais da Pró-Reitoria de Pla-
nejamento e Administração (CD-4),
desta Universidade. O servidor ora
designado responderá pela função a
partir de 01/01/2011. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 01/01/2011.

Portaria R n°. 016, de 03/01/2011
Designa o servidor José Divino da
Silva, para exercer a função de
supervisor dos Serviços de Licitação
e Pregões da Pró-Reitoria de Plane-
jamento e Administração (FG-1), des-
ta Universidade. O servidor ora de-
signado responderá pela função a
partir de 01/01/2011. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 01/01/2011.
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Portaria R n°. 017, de 03/01/2011
Designa a servidora Miriam Martins
da Costa Pompeu, para exercer a fun-
ção de secretária da Diretoria de
Compras e Licitações da Pró-Reito-
ria de Planejamento e Administração
(FG-7), desta Universidade. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 01/01/2011.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos a partir de 01/01/
2011.

Portaria R n°. 018, de 03/01/2011
Designa o servidor Sérgio Biasotti
Pompeu, para exercer a função de
gerente da Divisão de Compras da
Pró-Reitoria de Planejamento e Ad-
ministração (FG-4), desta Universida-
de. O servidor ora designado res-
ponderá pela função a partir de 01/
01/2011. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos a partir
de 01/01/2011.

Portaria R n°. 019, de 03/01/2011
Designa a servidora Rita de Cássia
Lima, para exercer a função de ge-
rente da Divisão de Contrato da Pró-
Reitoria de Planejamento e Adminis-
tração (FG-4), desta Universidade. A
servidora ora designada responde-
rá pela função a partir de 01/01/
2011. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de
01/01/2011.

Portaria R n°. 020, de 03/01/2011
Designa a servidora Luceli Costa
Rodrigues Rezende, para exercer a
função de gerente da Divisão de Li-
citação da Pró-Reitoria de Planeja-
mento e Administração (FG-4), desta
Universidade. A servidora ora desig-
nada responderá pela função a partir
de 01/01/2011. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/01/2011.

Portaria R n°. 021, de 03/01/2011
Designa a servidora Valéria Maria
Rodrigues Ferreira, para exercer a
função de gerente de Divisão de Re-
lações Comunitárias da Pró-Reitoria
de Planejamento e Administração
(FG-4), desta Universidade. A

servidora ora designada responderá
pela função a partir de 01/01/2011.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/01/2011.

Portaria R n°. 030, de 11/01/2011
Dispensa, a partir de 31/12/2010, da
função de coordenador do Departa-
mento de Filosofia da Faculdade de
Artes, Filosofia e Ciências Sociais,
desta Universidade (FG-1), o servi-
dor Alexandre Guimarães Tadeu De
Soares. Revoga-se a Portaria R nº.
1307/2010. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos a partir
de 01/01/2011.

Portaria R n°. 031, de 11/01/2011
Dispensa, a partir de 31/12/2010, da
função de secretária do Departamen-
to de Filosofia da Faculdade de Ar-
tes, Filosofia e Ciências Sociais, desta
Universidade (FG-7), a servidora
Sandra Mara Bertolucci. Revoga-se
a Portaria R nº. 908/2000. Esta por-
taria entra em vigor nesta data, com
efeitos a partir de 01/01/2011.

Portaria R n°. 032, de 11/01/2011
Dispensa, a partir de 31/01/2011, da
função de coordenador do Departa-
mento de Música e Artes Cênicas da
Faculdade de Artes, Filosofia e Ciên-
cias Sociais, desta Universidade (FG-
1), o servidor César Augusto Traldi.
Revoga-se a Portaria R nº. 1309/2010.
Esta portaria entra em vigor nesta
data.

Portaria R n°. 033, de 11/01/2011
Dispensa, a partir de 31/01/2011, da
função de secretário do Departamen-
to de Música e Artes Cênicas da Fa-
culdade de Artes, Filosofia e Ciênci-
as Sociais, desta Universidade (FG-
7), o servidor Alex Dorjó Gomes
Penido. Revoga-se a Portaria R nº.
857/2008. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria R n°. 034, de 11/01/2011
Dispensa, a partir de 31/01/2011, da
função de coordenadora do Depar-
tamento de Artes Visuais da Faculda-
de de Artes, Filosofia e Ciências So-
ciais, desta Universidade (FG-1), a

servidora Maria Carolina de Melo
Rodrigues. Revoga-se a Portaria R n°.
1311/2010. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria R n°. 035, de 11/01/2011
Dispensa, a partir de 31/01/2011, da
função de secretária do Departamen-
to de Artes Visuais da Faculdade de
Artes, Filosofia e Ciências Sociais,
desta Universidade (FG-7), a
servidora Marta Helena Rosa Silva.
Revoga-se a Portaria R nº. 373/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta
data.

Portaria R n°. 036, de 11/01/2011
Dispensa, a partir de 31/12/2011, da
função de coordenadora do Depar-
tamento de Ciências Sociais, desta
Universidade (FG-1), a servidora
Sandra Leila de Paula. Revoga-se a
Portaria R nº. 1315/2010. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, com
efeitos a partir de 01/01/2011.

Portaria R n°. 037, de 11/01/2011
Dispensa, a partir de 31/12/2010, da
função de secretária do Departamen-
to de Ciências Sociais, desta Univer-
sidade (FG-7), a servidora Jacqueline
de Andrade Martins. Revoga-se a
Portaria R nº. 556/2008. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, com
efeitos a partir de 01/01/2011.

Portaria R n°. 038, de 11/01/2011
Dispensa, a partir de 31/12/2010, da
função de diretora da Faculdade de
Artes, Filosofia e Ciências Sociais,
desta Universidade (CD-4), a
servidora Renata Bittencourt Meira.
Revoga-se a Portaria R nº. 029/2010.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos a partir de 01/01/
2011.

Portaria R n°. 039, de 11/01/2011
Dispensa, a partir de 31/12/2010, da
função de secretário da Faculdade de
Artes, Filosofia e Ciências Sociais,
desta Universidade (FG-7), o servidor
Marco Aurélio Leal Gonçalves. Revo-
ga-se a Portaria R nº. 1124/2004. Esta
portaria entra em vigor nesta data, com
efeitos a partir de 01/01/2011.
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Portaria R n°. 040, de 11/01/2011
Designa o servidor Alexandre Guima-
rães Tadeu de Soares, para exercer
a função de diretor pro tempore do
Instituto de Filosofia desta Universi-
dade (CD-4). O servidor ora desig-
nado responderá pela função a partir
de 01/01/2011. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R n°. 041, de 11/01/2011
Designa a servidora Sandra Mara
Bertolucci, para exercer a função de
secretária da Diretoria do Instituto de
Filosofia desta Universidade (FG-7).
A servidora ora designada responde-
rá pela função a partir de 01/01/2011.
Esta portaria entra em vigor nesta
data.

Portaria R n°. 042, de 11/01/2011
Designa a servidora Sandra Leila de
Paula, para exercer a função de di-
retora pro tempore do Instituto de Ci-
ências Sociais desta Universidade
(CD-4). A servidora ora designada
responderá pela função a partir de
01/01/2011. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R n°. 043, de 11/01/2011
Designa a servidora Jacqueline de
Andrade Martins, para exercer a fun-
ção de secretária da Diretoria do Ins-
tituto de Ciências Sociais desta Uni-
versidade (FG-7). A servidora ora de-
signada responderá pela função a
partir de 01/01/2011. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 044, de 11/01/2011
Designa a servidora Renata
Bittencourt Meira, para exercer a fun-
ção de diretora pro tempore do Insti-
tuto de Artes desta Universidade (CD-
4). A servidora ora designada respon-
derá pela função a partir de 01/01/
2011. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R n°. 045, de 11/01/2011
Designa o servidor Marco Aurélio Leal
Gonçalves, para exercer a função de
secretário da Diretoria do Instituto de
Artes desta Universidade (FG-7). O

servidor ora designado responderá
pela função a partir de 01/01/2011.
Esta portaria entra em vigor nesta
data.

Portaria R n°. 047, de 11/01/2011
Designa a professora Valéria Moreira
Rezende, como substituta da coorde-
nadora do Curso de Pedagogia da
Faculdade de Ciências Integradas do
Pontal, desta Universidade, em caso
de afastamento, ausências e impedi-
mentos da coordenadora do referido
Curso. Revoga-se a Portaria 768/10
de 05/08/2010, que nomeou naquela
data, para a substituição citada aci-
ma, a professora Gláucia Signorelli
de Queiroz Gonçalves. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos retroativos a 14/12/2010.

Portaria R n°. 048, de 11/01/2011
Designa o professor João Luiz Lei-
tão Paravidini e a professora Célia
Vectore, como substitutos do coorde-
nador do Programa de Pós-Gradua-
ção em Psicologia do Instituto de Psi-
cologia, desta Universidade, em caso
de afastamento, ausências e impedi-
mentos do coordenador do referido
Programa. Revoga-se a Portaria
1520/09 de 07/12/2009, que nomeou
naquela data, para a substituição ci-
tada acima, o professor Luiz Carlos
Avelino da Silva. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos re-
troativos a 16/12/2010.

Portaria R n°. 050, de 11/01/2011
Dispensa a partir de 31/12/2010 da
função de coordenador do Curso de
Educação Física da Faculdade de
Educação Física  (FG-1), desta Uni-
versidade, o professor Antulho Rosa
Pedroso. Revoga-se a Portaria R nº.
173/08. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de
31/12/2010.

Portaria R n°. 052, de 11/01/2011
Dispensa a partir de 31/12/2010 da
função de chefe do Setor de Matrí-
cula da Pró-Reitoria de Graduação
(FG-6), desta Universidade, a
servidora Keila Andrade de Oliveira
Alves. Revoga-se a Portaria R nº.

2097/95. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de 31/
12/2010.

Portaria R n°. 053, de 11/01/2011
Dispensa a partir de 31/12/2010 da
função de gerente da Divisão de Ad-
ministração e Controle da Pró-Reito-
ria de Graduação (FG-4), desta Uni-
versidade, a servidora Maria José de
Almeida Custódio. Revoga-se a Por-
taria R nº. 234/09. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 31/12/2010.

Portaria R n°. 054, de 11/01/2011
Dispensa a partir de 31/12/2010 da
função de coordenadora do Curso de
Graduação em Letras do Instituto de
Letras e Linguística (FG-1), desta
Universidade, a professora Daisy
Rodrigues do Vale. Revoga-se a Por-
taria R Nº. 525/09. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 31/12/2010.

Portaria R n°. 055, de 11/01/2011
Dispensa a partir de 08/02/2011 da
função de coordenadora do Curso de
Ciências Biológicas do Instituto de
Biologia (FG-1), desta Universidade,
a professora Daniela Franco Carva-
lho Jacobucci. Revoga-se a Portaria
R nº. 237/09. Esta portaria entra em
vigor a partir de 08/02/2011.

Portaria R n°. 056, de 11/01/2011
Designa o professor Marcos Luiz
Ferreira Neto para exercer pro
tempore a função de coordenador do
Curso de Educação Física da Facul-
dade de Educação Física (FG-1),
desta Universidade, em substituição
ao professor Antulho Rosa Pedroso.
O professor ora designado respon-
derá pela função a partir de 01/01/
2011. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de
01/01/2011.

Portaria R n°. 057, de 11/01/2011
Designa a professora Ana Carolina
da Rocha Mundim Aleixo para exer-
cer pro tempore a função de coorde-
nadora do Curso de Dança do Insti-
tuto de Artes (FG-1), desta Universi-
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dade. A professora ora designada
responderá pela função a partir de
01/01/2011. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/01/2011.

Portaria R n°. 058, de 11/01/2011
Designa a servidora Maria José de
Almeida Custódio para exercer a fun-
ção de gerente da Divisão de Infor-
mações e Atendimento Acadêmico da
Pró-Reitoria de Graduação  (FG-4),
desta Universidade, em substituição
a servidora Maria Tereza Pato Gomes
Ferreira. A servidora ora designada
responderá pela função a partir de
01/01/2011. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/01/2011.

Portaria R n°. 059, de 11/01/2011
Designa a servidora June Cristien
Braz para exercer a função de chefe
do Setor de Matrícula da Pró-Reito-
ria de Graduação (FG-6), desta Uni-
versidade, em substituição a servidora
Keila Andrade de Oliveira Alves. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 01/01/2011.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/01/2011.

Portaria R n°. 060, de 11/01/2011
Designa a servidora Keila Andrade de
Oliveira Alves para exercer a função
de gerente da Divisão de Administra-
ção da Pró-Reitoria de Graduação
(FG-4), desta Universidade, em subs-
tituição à servidora Maria José de
Almeida Custódio. A servidora ora
designada responderá pela função a
partir de 01/01/2011. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 01/01/2011.

Portaria R n°. 061, de 11/01/2011
Designa a professora Elzimar
Fernanda Nunes para exercer a fun-
ção de coordenadora do Curso de
Graduação em Letras do Instituto de
Letras e Linguística (FG-1), desta
Universidade, em substituição à pro-
fessora Daisy Rodrigues do Vale. O
mandato da professora ora designa-
da terá início a partir de 01/01/2011
com seu término previsto para 31/12/

2012. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de
01/01/2011.

Portaria R n°. 062, de 11/01/2011
Designa a professora Lúcia de Fáti-
ma Estevinho Guido para exercer a
função de coordenadora do Curso de
Ciências Biológicas do Instituto de
Biologia (FG-1), desta Universidade,
em substituição à professora Daniela
Franco Carvalho Jacobucci. O man-
dato da professora ora designada terá
início a partir de 09/02/2011 com seu
término previsto para 08/02/2013.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 09/02/2011.

Portaria R n°. 104, de 28/01/2011
Dispensa a partir de 30/01/2011 da
função de chefe do Setor de Periódi-
cos Umuarama do Sistema de Biblio-
tecas (FG-6), desta Universidade, a
servidora Maria de Fátima Pereira.
Revoga-se a Portaria R nº. 795/02.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 30/01/2011.

Portaria R n°. 106, de 28/01/2011
Dispensa a partir de 30/01/2011 da
função de chefe do Setor de Limpe-
za Engenheiro Diniz da Prefeitura
Universitária (FG-6), desta Universi-
dade, a servidora Maria Eurípedes
Silva. Revoga-se a Portaria R nº. 823/
94. Esta portaria entra em vigor a par-
tir de 30/01/2011.

Portaria R n°. 107, de 28/01/2011
Dispensa, a partir de 30/01/2011 da
função de diretor da Diretoria de Ex-
perimentação e Produção Animal
(CD-4), desta Universidade, o profes-
sor Edmundo Benedetti. Revoga-se a
Portaria R nº. 184/09. Esta portaria
entra em vigor a partir de 30/01/2011.
Portaria R n°. 108, de 28/01/2011
Dispensa a partir de 30/01/2011 da
função de secretária da Diretoria de
Administração de Pessoal da Pró-
Reitoria de Recursos Humanos (FG-
7), desta Universidade, a servidora
Maria do Rosário Gomes. Revoga-se
a Portaria R nº. 229/05. Esta portaria
entra em vigor a partir de 30/01/2011.

Portaria R n°. 109, de 28/01/2011
Dispensa a partir de 30/01/2011 da
função de secretária da Coordena-
ção do Curso de Design de Interio-
res da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo e Design (FG-7), desta
Universidade, a servidora Reni Alves
Correntino. Revoga-se a Portaria R
nº. 1241/05. Esta portaria entra em
vigor a partir de 30/01/2011.

Portaria R n°. 110, de 28/01/2011
Dispensa a partir de 30/01/2011 da
função de encarregado de Turno da
Divisão de Almoxarifado da Pró-Rei-
toria de Planejamento e Administra-
ção (FG-9), desta Universidade, o
servidor Divino José da Silva. Revo-
ga-se a Portaria R nº. 143/91. Esta
portaria entra em vigor a partir de
30/01/2011.

Portaria R n°. 111, de 28/01/2011
Dispensa a partir de 31/01/2011 da
função de chefe do Setor de Provi-
mento e Seleção de Pessoal da Pró-
Reitoria de Recursos Humanos (FG-
6), desta Universidade, a servidora
Cleoni Garcia Pires. Revoga-se a
Portaria R nº. 339/10. Esta portaria
entra em vigor a partir de 31/01/2011.

Portaria R n°. 112, de 28/01/2011
Designa a servidora Maria Auxiliadora
Gomes dos Santos para exercer a
função de chefe do Setor de Provi-
mento e Seleção de Pessoal  da Pró-
Reitoria de Recursos Humanos (FG-
6), desta Universidade, em substitui-
ção a servidora Cleoni Garcia Pires.
A servidora ora designada responde-
rá pela função a partir de 01/02/2011.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 01/02/2011.

Portaria R n°. 113, de 28/01/2011
Dispensa a partir de 31/01/2011 da
função de chefe do Setor de Acom-
panhamento de Pessoal da Pró-Rei-
toria de Recursos Humanos (FG-6),
desta Universidade, a servidora
Sandra Vieira Gonçalves. Revoga-se
a Portaria R nº. 337/10. Esta portaria
entra em vigor a partir de 31/01/2011.
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Portaria R n°. 114, de 28/01/2011
Designa a servidora Márcia Carrijo
Pereira Salvador para exercer a fun-
ção de chefe do Setor de Acompa-
nhamento de Pessoal da Pró-Reito-
ria de Recursos Humanos (FG-6),
desta Universidade, em substituição
a servidora Sandra Vieira Gonçalves.
A servidora ora designada responde-
rá pela função a partir de 01/02/2011.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 01/02/2011.

Portaria R n°. 115, de 28/01/2011
Designa o servidor Ancelmo Antonio
de Queiroz para exercer a função de
chefe do Setor de Periódicos
Umuarama da Diretoria do Sistema
de Bibliotecas (FG-6), desta Univer-
sidade, em substituição a servidora
Maria de Fátima Pereira. O servidor
ora designado responderá pela função
a partir de 01/02/2011. Esta portaria
entra em vigor a partir de 01/02/2011.

Portaria R n°. 116, de 28/01/2011
Dispensa a partir de 31/01/2011 da
função de chefe do Setor de Bibliote-
ca Educação Física da Diretoria do
Sistema de Bibliotecas (FG-6), desta
Universidade, a servidora Fabiana de
Oliveira Silva. Revoga-se a Portaria
R nº. 765/09. Esta portaria entra em
vigor a partir de 31/01/2011.

Portaria R n°. 117, de 28/01/2011
Designa a servidora Ana Paula
Rodrigues de Oliveira para exercer a
função de chefe do Setor de Bibliote-
ca Educação Física da Diretoria do
Sistema de Bibliotecas (FG-6), desta
Universidade, em substituição a
servidora Fabiana de Oliveira Silva. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 01/02/2011.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 01/02/2011.

Portaria R n°. 118, de 28/01/2011
Dispensa a partir de 31/01/2011 da
função de chefe do Setor de Refe-
rência e Treinamento Umuarama da
Diretoria do Sistema de Bibliotecas
(FG-6), desta Universidade, a
servidora Patrícia de Oliveira Portela.
Revoga-se a Portaria R nº. 597/08.

Esta portaria entra em vigor a partir
de 31/01/2011.

Portaria R n°. 119, de 28/01/2011
Designa a servidora Fabiana de Oli-
veira Silva para exercer a função de
chefe do Setor de Referência e Trei-
namento Umuarama da Diretoria do
Sistema de Bibliotecas (FG-6), desta
Universidade, em substituição a
servidora Patrícia de Oliveira Portela.
A servidora ora designada responde-
rá pela função a partir de 01/02/2011.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 01/02/2011.

Portaria R n°. 120, de 28/01/2011
Designa o professor Fernando
Manoel Aleixo como substituto da di-
retora do Instituto de Artes, desta Uni-
versidade, em caso de afastamento,
ausências e impedimentos legais da
Diretora daquela Unidade Acadê-
mica. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos retroativos
a 17/01/2011.

Portaria R n°. 121, de 28/01/2011
Designa a professora Patricia Vieira
Trópia como substituta da coordena-
dora do Programa de Pós-Graduação
em Ciências Sociais, desta Universi-
dade, em caso de afastamento, au-
sências e impedimentos da Coorde-
nadora do referido Programa. Revo-
ga-se a Portaria 1186/09 de 28/09/
2009, que nomeou a partir de 21/09/
2009, para a substituição citada aci-
ma, a professora Alessandra Siqueira
Barreto. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos retroativos a
02/09/2010.

Portaria R n°. 122, de 28/01/2011
Designa a servidora Anna Cláudia
Yokoyama dos Anjos para exercer a
função de COORDENADORA DO
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL, desta Univer-
sidade (FG-1). A servidora ora desig-
nada responderá pela função a partir
de 01/02/2011 e suas atribuições se-
rão desempenhadas na Faculdade de
Medicina. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria R n°. 123, de 28/01/2011
Dispensa a partir de 31/01/2011 da
função de secretário do Programa de
Residência Médica desta Universida-
de (FG-7), o servidor Geraldo Perei-
ra de Rezende. Revoga-se a Portaria
R nº. 605/10. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R n°. 124, de 28/01/2011
Designa a servidora Fatima Aparecida
de Souza Faria para exercer a fun-
ção de SECRETÁRIA DA COORDE-
NAÇÃO DO PROGRAMA DE RESI-
DÊNCIA MULTIPROFISSIONAL, des-
ta Universidade (FG-7). A servidora
ora designada responderá pela fun-
ção a partir de 01/02/2011 e suas atri-
buições serão desempenhadas na
Faculdade de Medicina. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 125, de 28/01/2011
Dispensa, a partir de 31/01/2011, da
função de gerente da Divisão de Fo-
lha de Pagamento desta Universida-
de (FG-4), o servidor Reginaldo Oli-
veira Naves. Revoga-se a Portaria R
nº. 1082/01. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R n°. 126, de 28/01/2011
Designa o servidor Reginaldo Olivei-
ra Naves  para exercer a função de
GERENTE DOS SERVIÇOS DE ANÁ-
LISE PROCESSUAL, desta Universi-
dade (FG-4). O servidor ora designa-
do responderá pela função a partir
de 01/02/2011 e suas atribuições se-
rão desempenhadas na Procurado-
ria Geral. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria R n°. 127, de 28/01/2011
Dispensa a partir de 31/01/2011 da
função de gerente da Divisão de Grá-
fica desta Universidade (FG-4), o ser-
vidor Genoncione Barbosa da Cunha.
Revoga-se a Portaria R nº. 488/10.
Esta portaria entra em vigor nesta
data.

Portaria R n°. 128, de 28/01/2011
Designa o servidor Genoncione Bar-
bosa da Cunha para exercer a fun-
ção de GERENTE DOS SERVIÇOS
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DE ACOMPANHAMENTO DE CON-
TRATOS, desta Universidade (FG-4).
O servidor ora designado responde-
rá pela função a partir de 01/02/2011
e suas atribuições serão desempe-
nhadas na Diretoria de Logística da
Prefeitura Universitária. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 129, de 28/01/2011
Designa o servidor Rangel Germano
Barbosa para exercer a função de
ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL 1,
desta Universidade (CD-3). O servi-
dor ora designado responderá pela
função a partir de 01/02/2011 e suas
atribuições serão desempenhadas na
Vice-Reitoria. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R n°. 130, de 28/01/2011
Designa a servidora Josiane Maria
Leite para exercer a função de GE-
RENTE DE SERVIÇOS ADMINIS-
TRATIVOS, desta Universidade (FG-
4). A servidora ora designada respon-
derá pela função a partir de 01/02/
2011 e suas atribuições serão desem-
penhadas na Diretoria de Pessoal da
Pró-Reitoria de Recursos Humanos.
Esta portaria entra em vigor nesta
data.

Portaria R n°. 131, de 28/01/2011
Dispensa a partir de 31/01/2011 da
função de secretária da Diretoria de
Compras e Licitações da Pró-Reito-
ria de Planejamento e Administração
(FG-7), desta Universidade, a
servidora Miriam Martins da Costa
Pompeu. Revoga-se a Portaria R nº.
17/11. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de
31/01/2011.

Portaria R n°. 132, de 28/01/2011
Designa a servidora Miriam Martins
da Costa Pompeu para exercer a fun-
ção de assessora especial 1 da Rei-
toria (CD-3), desta Universidade. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 01/02/2011.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/02/2011.

Portaria R n°. 133, de 28/01/2011
Designa a servidora Andréia Farina
de Faria para exercer a função de
secretária do Curso de Dança do Ins-
tituto de Artes (FG-7), desta Universi-
dade. A servidora ora designada res-
ponderá pela função a partir de 01/
02/2011. Esta portaria entra em vigor
a partir de 01/02/2011.

Portaria R n°. 134, de 28/01/2011
Designa a servidora Edvandra
Augusta Machado Pereira para exer-
cer a função de secretária do Pro-
grama de Pós-Graduação em Ciên-
cias Sociais do Instituto de Ciências
Sociais (FG-7), desta Universidade.
A servidora ora designada responde-
rá pela função a partir de 01/02/2011.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 01/02/2011.

Portaria R n°. 160, de 10/02/2011
Dispensa a partir de 03/02/2011 da
função de secretária da Diretoria do
Hospital Odontológico (FG-7), desta
Universidade, a servidora Giselda Le-
mes. Revoga-se a Portaria R nº. 456/
06. Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos a partir de 03/02/2011.

Portaria R n°. 161, de 10/02/2011
Dispensa a partir de 01/01/2011 da
função de chefe do Setor de
Parasitologia e Uroanálise (FG-6),
desta Universidade, a servidora Ma-
ria Vitória Bossolani. Revoga-se a
Portaria R nº. 064/10. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 01/01/2011.

Portaria R n°. 162, de 28/01/2011
Designa o professor Dennys Garcia
Xavier como substituto do diretor pro
tempore do Instituto de Filosofia, desta
Universidade, em caso de afastamen-
to, ausências e impedimentos do Di-
retor pro tempore do referido Instituto.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 21/01/2011.

Portaria R n°. 163, de 10/02/2011
Designa a servidora Elizabeth Barbo-
sa de Souza para exercer a função
de secretária da Diretoria do Hospital
Odontológico (FG-7), desta Universi-

dade, em substituição a servidora
Giselda Lemes. A servidora ora de-
signada responderá pela função a
partir de 04/02/2011. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 04/02/2011.

Portaria R n°. 164, de 10/02/2011
Designa a servidora Maria da Con-
solação Nogueira de Souza para exer-
cer a função de chefe do Setor de
Parasitologia e Uroanálise (FG-6),
desta Universidade, em substituição
a servidora Maria Vitória Bossolani.
A servidora ora designada responde-
rá pela função a partir de 02/01/2011.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 02/01/2011.

Portaria R n°. 172, de 14/02/2011
Dispensa a partir de 19/11/2010 da
função de coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Química do
Instituto de Química (FG-1), desta
Universidade, o professor Reinaldo
Ruggiero. Revoga-se a Portaria R nº.
917/08. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de
19/11/2010.

Portaria R n°. 173, de 14/02/2011
Dispensa a partir de 08/02/2011 da
função de secretário da Coordena-
ção do Programa de Pós-Graduação
em Administração da Faculdade de
Gestão de Negócios (FG-7), desta
Universidade, o servidor Rodrigo
Ferreira de Souza. Revoga-se a Por-
taria R nº. 567/08. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 08/02/2011.

Portaria R n°. 174, de 14/02/2011
Dispensa a partir de 08/02/2011 da
função de secretária da Coordena-
ção do Curso de Administração da
Faculdade de Gestão de Negócios
(FG-7), desta Universidade, a
servidora Vera Lúcia Neves Pires. Re-
voga-se a Portaria R nº. 074/03. Esta
portaria entra em vigor nesta data, com
efeitos a partir de 08/02/2011.

Portaria R n°. 175, de 14/02/2011
Designa o professor Reinaldo
Ruggiero para exercer a função de
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coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Química do Instituto
de Química (FG-1), desta Universi-
dade. O mandato do professor ora
designado terá a duração de 02(dois)
anos, com seu início a partir de 20/
11/2010 e seu término previsto para
19/11/2012. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 20/11/2010.

Portaria R n°. 176, de 14/02/2011
Designa a servidora Vera Lúcia Ne-
ves Pires para exercer a função de
secretária da Coordenação do Pro-
grama de Pós-Graduação em Admi-
nistração da Faculdade de Gestão e
Negócios (FG-7), desta Universidade,
em substituição ao servidor Rodrigo
Ferreira de Souza. A servidora ora
designada responderá pela função a
partir de 09/02/2011. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 09/02/2011.

Portaria R n°. 177, de 14/02/2011
Designa a servidora Ana Carolina
Alcântara para exercer a função de
secretária da Coordenação do Cur-
so de Administração da Faculdade de
Gestão e Negócios (FG-7), desta Uni-
versidade, em substituição a servidora
Vera Lúcia Neve Pires. A servidora
ora designada responderá pela fun-
ção a partir de 09/02/2011. Esta por-
taria entra em vigor nesta data, com
efeitos a partir de 09/02/2011.

Portaria R n°. 190, de 17/02/2011
Designa, em caráter pró-tempore, o
servidor João Paulo Elsen Saut para
exercer a função de DIRETOR DA
DIRETORIA DE EXPERIMENTAÇÃO
E PRODUÇÃO ANIMAL desta Uni-
versidade (CD-4). Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 01/02/2011.

Portaria R n°. 211, de 23/02/2011
Designa o servidor Adérito Soares da
Mota para exercer a função de AS-
SESSOR ESPECIAL NÍVEL 1 (CD-
3), desta Universidade. O Assessor
ora designado responderá pela fun-
ção a partir de 01/03/2011 e suas atri-
buições serão desempenhadas no

Hospital Odontológico. Esta Portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 223, de 24/02/2011
Prorroga o afastamento concedido à
professora Sheila Rodrigues de Sousa
Porta, da Escola Técnica de Saúde
da UFU – ESTES, processo
23117.000801/2010-43, integral, sem
bolsa, para o período de 01/03/2011
a 29/02/2012, para continuação dos
estudos de doutoramento, na Facul-
dade de Odontologia de Piracicaba –
UNICAMP, na cidade de Piracicaba,
no Estado de São Paulo, Brasil, con-
forme MI 025/2011-ESTES. Esta Por-
taria entra em vigor no período men-
cionado no artigo 1º retro, revogadas
as disposições em contrário.

Portaria R n°. 224, de 02/03/2011
Concede Licença Capacitação à
servidora Maria de Lourdes Pereira
Costa, no período de 02/03/2011 a
30/05/2011, por 90 dias, referente ao
período aquisitivo de 18/08/2004 a 17/
08/2009, a fim concluir escrita de Dis-
sertação de Mestrado em Ciências da
Saúde, nesta Universidade -
Uberlândia-MG. Esta portaria entra em
vigor em 02/03/2011.

Portaria R n°. 267, de 02/03/2011
Concede Licença Capacitação à
servidora Dilma Fátima Silva Cândi-
do, no período de 14/03/2011 a 11/
06/2011, por 90 dias, referente ao
período aquisitivo de 01/02/2005 a 31/
01/2010, a fim realizar curso de
Informática Básica na F&L Treina-
mento Consultoria e Cursos de
Informática Ltda - Uberlândia-MG.
Esta portaria entra em vigor em 14/
03/2011.

Portaria R n°. 293, de 02/03/2011
Concede Licença Capacitação ao
servidor Carlos Alberto Freire
Resende, no período 21/03/2011 a 18/
06/2011, por 90 dias, referente ao
período aquisitivo de 01/04/2005 a 31/
03/2010, a fim de realizar curso de
informática básica, na SIS – Comér-
cio e Sistema de Informática Simples
Ltda – Uberlândia-MG. Esta portaria
entra em vigor em 21/03/2011.

Portaria R n°. 295, de 22/03/2011
Prorroga o afastamento concedido ao
professor André Francisco Alcântara
Fagundes, da Faculdade de Gestão
e Negócios da UFU – FAGEN, pro-
cesso 23117.001823/2009-97, inte-
gral, com bolsa (FAPEMIG), para o
período de 02/03/2011 a 01/03/2012,
para continuação dos estudos de
doutoramento, na Universidade Fede-
ral de Minas Gerais – UFMG, na ci-
dade de Belo Horizonte, no Estado
de Minas Gerais, Brasil, conforme MI
252/2010-FAGEN. Ficam suspensos,
temporariamente, os efeitos desta
portaria, em que se concedeu afas-
tamento no país ao professor, para
que o docente possa afastar-se do
país, para continuação de sua quali-
ficação, no Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão (ISEG), da Universi-
dade Técnica de Lisboa, em Portu-
gal, (doutorado-sanduíche), no perí-
odo de 01/05/2011 a 31/12/2011, con-
forme MI 252/2010, da FAGEN. Esta
Portaria entra em vigor no período
mencionado no artigo 1º retro,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria R n°. 296, de 22/03/2011
Prorroga o afastamento concedido à
professora Rosiane Ferreira Araújo
Feliciano, da Faculdade de Medicina
da UFU – FAMED, processo
23117.008447/2008-81, integral, sem
bolsa, para o período de 01/09/2009
a 31/08/2010, para continuação dos
estudos de doutoramento, na Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto –
USP- Ribeirão Preto, na cidade de
Ribeirão Preto, no Estado de São
Paulo, Brasil, conforme MI 053/2010-
FAMED. Prorroga o afastamento con-
cedido a professora citada no artigo
1º, antecedente, para o período de
01/09/2010 a 31/12/2010, para con-
tinuação dos estudos de
doutoramento, na mesma instituição
anteriormente mencionada, conforme
MI 006/2011-CONFAMED. Esta Por-
taria entra em vigor no período men-
cionado no artigo 1º retro, revogadas
as disposições em contrário.
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Portaria R n°. 297, de 22/03/2011
Encerra, nos termos da Resolução 09/
93, de 30/08/1993, do Conselho Uni-
versitário desta Universidade, o pro-
cesso n°. 23117.008447/2008-81, de
afastamento integral, sem bolsa, para
cursar Doutorado na Escola de En-
fermagem de Ribeirão Preto – USP –
Ribeirão Preto, da professora Rosiane
de Araújo Ferreira Feliciano, da Fa-
culdade de Medicina da UFU –
FAMED, com defesa de Tese em 25/
11/2010, e cujo retorno às atividades
acadêmicas deu-se  em 01/12/2010,
conforme  MI 032/2011-FAMED. 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°. 298, de 22/03/2011
Prorroga o afastamento concedido à
professora Jussara de Souza Carnei-
ro, do Instituto de Ciências
Biomédicas da UFU – ICBIM, proces-
so 23117.001124/2010-81, integral,
sem bolsa, para o período de 02/03/
2011 a 01/03/2012, para continuação
dos estudos de doutoramento, na Uni-
versidade Federal de Goiás - UFG, na
cidade de Goiânia, no Estado de
Goiás, Brasil, conforme MI 044/2011-
ICBIM. Esta Portaria entra em vigor no
período mencionado no artigo 1º retro,
revogadas as disposições em contrário.

Portaria R n°. 299 de 22/03/2011
Encerra, nos termos da Resolução 08/
08 de 05/09/2008, do Conselho Dire-
tor desta Universidade, processo
23117.000019/2010-24, estágio pós-
doutoramento, na Universidade de
São Paulo - USP, do professor Matias
Pablo Juan Szabó, da Faculdade de
Medicina Veterinária da UFU -
FAMEV, com retorno às atividades
acadêmicas em 01/03/2011, confor-
me MI 042/2011, da FAMEV. 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°. 300, de 22/03/2011
Autoriza, nos termos da Resolução
09/93 de 30/08/1993, do Conselho

Universitário desta Universidade (hoje
substituída pela Resolução 08/2008,
de 05/09/2008, do Conselho Diretor),
o retorno às atividades acadêmicas
sem a conclusão do Curso, da pro-
fessora Vilma Campos dos Santos
Leite, do Instituto de Artes da UFU -
IARTE, a partir do dia 01/03/2011, de
acordo com MI 050/2011- IARTE. Esta
Portaria entra em vigor nesta data,
retroagindo seus efeitos ao período
retrocitado no artigo 1º, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria R n°. 302, de 22/03/2011
Concede Licença Capacitação à do-
cente Daisy Rodrigues Vale, no perí-
odo de 31/03/2011 a 28/06/2011, por
90 dias, referente ao período aquisi-
tivo de 25/01/2003 a 24/01/2008, a
fim de realizar estudos sobre
Expertise do professor de Inglês como
língua estrangeira – LE e o  proces-
so de sua formação e,  imersão em
país falante de língua inglesa  -  Ca-
nadá -  para aperfeiçoamento da lín-
gua. Esta portaria entra em vigor em
31/03/2011.

Portaria R n°. 303, de 22/03/20011
Concede Licença Capacitação à do-
cente Maria Clara Carelli Magalhães
Barata, no período de 31/03/2011 a
28/06/2011, por 90 dias, referente ao
período aquisitivo de 13/03/2002 a 12/
03/2007, a fim de realizar estudos
sobre metáforas, crenças, avaliação
e formação de professores e, imersão
em um país falante de língua inglesa
- Inglaterra - para aperfeiçoamento
da língua. Esta portaria entra em vi-
gor em 31/03/2011.

Portaria R n°. 311, de 24/03/2011
Prorroga o afastamento concedido à
professora Carla Denari Giulani, da
Faculdade de Medicina da UFU –
FAMED, processo 23117.001742/
2008-14, integral, sem bolsa, para o
período de 02/03/2011 a 01/03/2012,
para continuação dos estudos de
doutoramento, na Universidade Fede-
ral de Uberlândia - UFU, na cidade
de Uberlândia, no Estado de Minas
Gerais, Brasil, conforme MI 011/2011-
CONFAMED. Esta Portaria entra em

vigor no período mencionado no arti-
go 1º retro, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria R n°. 313, de 25/03/2011
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente 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 Luiz Carlos
Melo. Essa portaria entra em vigor na
data de sua publicação no Boletim de
Pessoal, com efeitos financeiros a
partir de 18/02/2011, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria R n°. 314, de 29/03/2011
Constitui uma Comissão com a finali-
dade de estudar e apresentar propos-
ta relativa ao redimensionamento da
força de trabalho da UFU, conforme
Lei n°. 11.091 de 12/01/2005. São
nomeados membros desta Comissão
os técnicos administrativos: Ana Elisa
de Souza Faleiros – Prefeitura Uni-
versitária; Jefferson Dobes – Facul-
dade de Engenharia Mecânica; Leo-
nardo Paula de Lacerda – Faculdade
de Gestão e Negócios; Wilson Batis-
ta da Silva – Hospital de Clínicas;
Aparecida de Fátima Lourenço – Fa-
culdade de Odontologia e José
Veridiano de Oliveira – Pró-Reitoria
de Graduação; e os docentes: Dulce
Pires Flausino – Instituto de Psicolo-
gia; João Batista Amaral – Faculdade
de Gestão e Negócios e Lúcio Borges
de Araújo – Faculdade de Matemáti-
ca, a fim de que, reunidos sob a pre-
sidência do primeiro, executem o dis-
posto no artigo anterior. Esta Porta-
ria entra em vigor nesta data, revo-
gando, em sua totalidade, a Portaria
R n°. 91 de 19/01/2011.

Portaria R n°. 318, de 30/03/2011
Constitui uma nova comissão com a
finalidade de acompanhar e fiscali-
zar o contrato firmado entre a Uni-
versidade Federal de Uberlândia e a
UNIMED - Uberlândia, para presta-
ção de serviço de assistência à saú-
de dos servidores da UFU – Pregão
Eletrônico 28/2008 – Processo n°.
23117.002093/2008-6. São nomeados
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membros dessa Comissão José Afon-
so Fonseca Valadares Vasconcelos –
servidor aposentado, Renato Alves Pe-
reira – 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, Gilber-
to Teixeira de Almeida – DIRQS, José
Humberto de Almeida – DIRQS,
Ildefonso Diniz de Moura – DIRQS,
Valéria Simão de Saldanha - DIRQS,
Sidiney Ruocco Júnior – representan-
te da ADUFU e, a fim de que, reunidos
sob a presidência do primeiro, execu-
tem o disposto no artigo anterior. O pe-
ríodo de fiscalização obedecerá à vi-
gência do contrato. Parágrafo único.
Caberá solidariamente aos fiscais, fis-
calizar e acompanhar o contrato até a
rescisão ou término do mesmo. Esta
Portaria entra em vigor nesta data, re-
vogando-se, integralmente as Portari-
as 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 e a Portaria R
n°. 680 de 21/07/2010.

Portaria R n°. 324, de 31/03/2011
Designa os servidores lotados na
Universidade Federal de Viçosa-MG:
Èlcio Cruz de Almeida, docente, Ismael
dos Santos Damásio, assistente em
administração e Antônio Jésus de Cam-
pos Mata, administrador, para, sob a
presidência do primeiro, constituírem
Comissão de Sindicância, com sede
na cidade de Uberlândia-MG, incumbi-
da de apurar, no prazo de 30(trinta) dias
as possíveis irregularidades referentes
aos atos e fatos constantes do proces-
so administrativo nº. 23117.002168/
2011-17, bem como todas as demais
infrações conexas que emergirem no
decorrer dos trabalhos. Esta Portaria
entra em vigor na data de sua publica-
ção. Dê-se ciência. Publique-se.

Portaria R n°. 325, de 31/03/2011
Designa os servidores lotados na Uni-
versidade Federal de Uberlândia: Sr.
Adailton Borges de Oliveira, assistente
administrativo, Sr. Paulo Fernandes
de Bessa, assistente administrativo e
João Batista Borges, assistente ad-

ministrativo, para, sob a presidência
do primeiro, constituírem uma Comis-
são de Sindicância, com sede na ci-
dade de Uberlândia-MG, incumbida de
apurar, no prazo de 60(sessenta) dias
as possíveis irregularidades referen-
tes aos atos e fatos constantes do pro-
cesso administrativo nº.
23117.002168/2011-17, bem como
todas as demais infrações conexas
que emergirem no decorrer dos tra-
balhos. Esta Portaria entra em vigor
na data de sua publicação. Dê-se ci-
ência. Publique-se.

Portaria R n°. 327, de 31/03/2011
Encerra, nos termos da Resolução 09/
93, de 30/08/1993, do Conselho Uni-
versitário desta Universidade, o pro-
cesso n°. 23117.000792/2007-95, de
afastamento integral, com e sem bol-
sa, para cursar Doutorado na FAU/
USP – São Paulo/SP, da professora
Elza Cristina Santos, da Faculdade
de Arquitetura, Urbanismo e Design
da UFU – FAUeD, com defesa de Tese
em 24/03/2011, e cujo retorno às ati-
vidades acadêmicas deu-se  em 11/
03/2011, conforme  MI 031/2011-
FAUeD. Esta Portaria entra em vigor
nesta data, retroagindo seus efeitos no
período retrocitado no artigo 1º, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Portaria R n°. 328, de 31/03/2011
Altera a condição do professor
Wallison da Silva Rosa, liberado para
qualificação na Universidade Federal
de São Carlos - UFSCar, na cidade
de São Carlos - Estado de São Pau-
lo, conforme portaria R 0179 de 14/
02/2011, de “integral sem bolsa”, para
“integral com bolsa - CAPES”, a par-
tir de 01/03/2011 a 31/08/2012, con-
forme Ofício 214-08/2011 - CAPES,
de 11/03/2011. Esta portaria entra em
vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos a 01/03/2011, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria R n°. 329, de 31/03/2011
Altera a condição da professora
Evaneide Alves Carneiro, liberada
para qualificação na Universidade
Federal de São Carlos - UFSCar, na
cidade de São Carlos - Estado de São

Paulo, conforme portaria R 0178 de
14/02/2011, de “integral sem bolsa”,
para “integral com bolsa - CAPES”, a
partir de 01/03/2011 a 31/08/2012,
conforme Ofício 214-08/2011 - CA-
PES, de 11/03/2011. Esta portaria
entra em vigor nesta data, retroagindo
seus efeitos a 01/03/2011, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Portaria R n°. 330, de 31/03/2011
Altera a condição da professora
Marina Ferreira de Souza Antunes,
liberada para qualificação na Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora -
UFJF, na cidade de Juiz de Fora -
Estado de Minas Gerais, conforme
portaria R 0144 de 03/02/2011, de “in-
tegral sem bolsa”, para “integral com
bolsa - CAPES”, a partir de 01/03/
2011 a 31/08/2012, conforme Ofício
214-08/2011 - CAPES, de 11/03/
2011. Esta portaria entra em vigor
nesta data, retroagindo seus efeitos
a 01/03/2011, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria R n°. 331, de 31/03/2011
Altera a condição da professora
Maristela de Souza Pereira, liberada
para qualificação na Universidade de
São Paulo - USP, na cidade de São
Paulo - Estado de São Paulo, confor-
me portaria R 1407 de 29/12/2010,
de “integral sem bolsa”, para “integral
com bolsa - CAPES”, a partir de 01/
03/2011 a 31/07/2012, conforme Ofí-
cio 214-08/2011 - CAPES, de 11/03/
2011. Esta portaria entra em vigor
nesta data, retroagindo seus efeitos
a 01/03/2011, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria R n°. 332, de 01/04/2011
Prorroga, de acordo com o art. 152,
parágrafo único da lei 8.112/9 por 60
dias a portaria que designou os ser-
vidores Alessandro Miro Degani, Pau-
lo Fernandes de Bessa e João Batis-
ta Borges, para sob a presidência do
primeiro, constituírem a Comissão de
Processo Administrativo Disciplinar,
com sede em Uberlândia-MG, incum-
bida de apurar as possíveis irregula-
ridades referentes aos atos e fatos
que constam do processo administra-
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tivo nº. 23117.005326/2009-68, bem
como as demais infrações conexas
que emergirem no decorrer dos tra-
balhos. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R n°. 334, de 01/04/2011
Constitui uma comissão com a finali-
dade de proceder à elaboração do
Regimento da Moradia Estudantil da
Universidade Federal de Uberlândia,
conforme decisão do Conselho de
Extensão, Cultura e Assuntos Estu-
dantis, em reunião realizada no dia
23/03/2011. São nomeados membros
dessa Comissão os professores
Edsonei Pereira Parreira – Pró-Rei-
toria de Extensão, Cultura e Assuntos
Estudantis, Douglas Riff Gonçalves –
Instituto de Biologia, Adélio José de
Moraes –- Faculdade de Engenharia
Elétrica; os técnicos administrativos
PAULO CÉSAR COSTA – Pró-Reito-
ria de Planejamento e Administração,
Marilza Helena Betanho – Pró-Reito-
ria de Extensão, Cultura e Assuntos
Estudantis, Stênio Eduardo de Sousa
Alves – Instituto de Física; e os dis-
centes Luiz Paulo de Melo Costa –
Curso de Ciências Sociais e Camila
Souza Menezes – Curso de Gradua-
ção em Ciências Sociais, a fim de
que, reunidos sob a presidência do
primeiro, executem o disposto no ar-
tigo anterior. A Comissão ora nomeada
deverá proceder à apresentação do
relatório preliminar na data de 15/06/
2011, em reunião do Conselho de Ex-
tensão, Cultura e Assuntos Estudantis.
Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 335, de 01/04/2011
Constitui uma comissão com a finali-
dade de proceder à elaboração do
Regimento Interno do Restaurante
Universitário da Universidade Fede-
ral de Uberlândia, conforme decisão
do Conselho de Extensão, Cultura e
Assuntos Estudantis em reunião rea-
lizada no dia 23/03/2011. São nome-
ados membros dessa Comissão os
técnicos administrativos Flávio Martins
de Freitas – Pró-Reitoria de Exten-
são, Cultura e Assuntos Estudantis,
Silmara Lopes Nascimento – Pró-Rei-
toria de Extensão, Cultura e Assuntos

Estudantis, Luiz Roberto de Souza
Vieira – Pró-Reitoria de Planejamen-
to e Administração; o discente Luiz
Paulo de Meo Costa –- Curso de Gra-
duação em Ciências Sociais; e o pro-
fessor Ebenézer Pereira Couto – Ins-
tituto de Economia, a fim de que, reu-
nidos sob a presidência do primeiro,
executem o disposto no artigo anteri-
or. A Comissão ora nomeada deverá
proceder à entrega da proposta do
Regimento Interno do Restaurante Uni-
versitário, na data de 20/04/2011. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 344, de 04/04/2011
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente 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(à) servidor(a)
Vanessa Suzuki Kataguiri. Essa por-
taria entra em vigor na data de sua
publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de 11/
10/2010, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Portaria R n°. 345, de 04/04/2011
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, corres-
pondente 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(à) servidor(a)
Ariovaldo Antonio Giaretta. Essa por-
taria entra em vigor na data de sua
publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de 15/
10/2010, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Portaria R n°. 346, de 04/04/2011
Designa, os servidores Alessandro
Miro Degani, Paulo Fernandes de
Bessa e João Batista Borges, para,
sob a presidência do primeiro, cons-
tituírem a Comissão de Sindicância,
com sede em Uberlândia-MG, incum-
bida de apurar no prazo de 30 (trin-
ta) dias as possíveis irregularidades
referentes aos atos e fatos que cons-
tam do processo administrativo n°.
23117.007496/2010-11, bem como as
demais infrações conexas que emer-

girem no decorrer dos trabalhos. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 367, de 08/04/2011
Designa, os servidores Paulo
Fernandes de Bessa, Alessandro Miro
Degani e João Batista Borges, para,
sob a presidência do primeiro, cons-
tituírem a Comissão de Sindicância,
com sede em Uberlândia-MG, incum-
bida de apurar no prazo de 30 (trin-
ta) dias as possíveis irregularidades
referentes aos atos e fatos que cons-
tam dos processos administrativos n°.
2 3 1 1 7 . 0 0 5 4 2 9 / 2 0 0 8 - 4 7 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 5 4 2 8 / 2 0 0 8 - 0 1 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 5 4 2 7 / 2 0 0 8 - 5 8 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 4 6 4 5 / 2 0 0 8 - 7 5 ,
23117.004350/2008-07 e 23117.003862/
2008-48, bem como as demais infra-
ções conexas que emergirem no de-
correr dos trabalhos. Esta Portaria en-
tra em vigor na data de sua assinatura.

Portaria R n°. 368, de 08/04/2011
Designa os servidores Paulo
Fernandes de Bessa, Alessandro Miro
Degani e João Batista Borges, para,
sob a presidência do primeiro, cons-
tituírem a Comissão de Sindicância,
com sede em Uberlândia-MG, incum-
bida de apurar no prazo de 30 (trin-
ta) dias as possíveis irregularidades
referentes aos atos e fatos que cons-
tam do processo administrativo n°.
2 3 1 1 7 . 0 0 4 5 1 1 / 2 0 0 9 - 3 5 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 0 3 3 1 / 2 0 1 0 - 1 8 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 6 9 2 9 / 2 0 0 8 - 0 4 ,
3117.006199/2008-27, 23117.005431/
2008-16 e 23117.005430/2008-71,
bem como as demais infrações
conexas que emergirem no decorrer
dos trabalhos. Esta Portaria entra em
vigor na data de sua assinatura.

Portaria R n°. 369, de 08/04/2011
Designa os servidores Paulo
Fernandes de Bessa, Alessandro Miro
Degani e João Batista Borges, para,
sob a presidência do primeiro, cons-
tituírem a Comissão de Sindicância,
com sede em Uberlândia-MG, incum-
bida de apurar no prazo de 30 (trin-
ta) dias as possíveis irregularidades
referentes aos atos e fatos que cons-
tam dos processos administrativos n°.
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2 3 1 1 7 . 0 0 7 2 4 7 / 2 0 0 9 - 9 1 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 7 2 4 6 / 2 0 0 9 - 4 7 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 6 0 5 1 / 2 0 0 9 - 8 0 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 5 2 7 5 / 2 0 0 9 - 7 4 ,
23117.005224/2009-42 e
23117.005110/2009-01, bem como as
demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos. Esta
Portaria entra em vigor na data de sua
assinatura.

Portaria R n°. 370, de 08/04/2011
Designa os servidores Paulo
Fernandes de Bessa, Alessandro Miro
Degani e João Batista Borges, para,
sob a presidência do primeiro, cons-
tituírem a Comissão de Sindicância,
com sede em Uberlândia-MG, incum-
bida de apurar no prazo de 30 (trinta)
dias as possíveis irregularidades re-
ferentes aos atos e fatos que cons-
tam dos processos administrativos n°
2 3 1 1 7 . 0 0 3 5 6 5 / 2 0 1 0 - 1 7 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 3 5 6 4 / 2 0 1 0 - 7 2 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 3 5 0 1 / 2 0 1 0 - 1 6 ,
23117.002393/2010-64, 23117.1392/
2010-10 e 23117.007248/2009-36,
bem como as demais infrações
conexas que emergirem no decorrer
dos trabalhos. Esta Portaria entra em
vigor na data de sua assinatura.

Portaria R n°. 371, de 08/04/2011
Designa os servidores Paulo
Fernandes de Bessa, Alessandro Miro
Degani e João Batista Borges, para,
sob a presidência do primeiro, cons-
tituírem a Comissão de Sindicância,
com sede em Uberlândia-MG, incum-

bida de apurar no prazo de 30 (trinta)
dias as possíveis irregularidades re-
ferentes aos atos e fatos que constam
dos processos administrativos n°.
2 3 1 1 7 . 0 0 0 6 8 8 / 2 0 1 0 . 0 4 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 1 8 6 5 / 2 0 1 0 - 6 1 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 2 3 9 1 / 2 0 1 0 - 7 5 ,
23117.000597/2010-61 e
23117.003566/2010-61, bem como as
demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos. Esta
Portaria entra em vigor na data de sua
assinatura.

Portaria R n°. 372, de 08/04/2011
É declarado luto oficial em toda a Uni-
versidade Federal de Uberlândia, por
três dias, a partir desta data, em sinal
de pesar pelo falecimento do aluno
Jeferson Willian Camilo de Lima do
curso de graduação em Engenharia
Biomédica da Faculdade de Enge-
nharia Elétrica desta Universidade,
ocorrido no dia 07/04/2011.

Portaria R n°. 383, de 11/04/2011
Prorroga, de acordo com os arts. 133,
143, 148 149 e 152 da lei 8.112/90,
por mais 60 (sessenta) dias a porta-
ria n°. 87 de 18/01/2011, que desig-
nou os servidores Alessandro Miro
Degani, Paulo Fernandes de Bessa
e João Batista Borges, para, sob a
presidência do primeiro, constituírem
a Comissão de Processo Administra-
tivo Disciplinar, com sede em
Uberlândia-MG, incumbida de apurar
no prazo de 60 (sessenta) dias as
possíveis irregularidades referentes

aos atos e fatos que constam do pro-
cesso administrativo n°.
23117.005326/2009-68, bem como as
demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos. Esta
Portaria entra em vigor na data de sua
assinatura.

Portaria R n°. 385, de 11/04/2011
Determina o prosseguimento do fei-
to, vez que os impedimentos descri-
tos às fls. 40 dos autos em epigrafe,
os quais motivaram o sobrestamento
dos procedimentos processuais, já
foram sanados. Na oportunidade, pror-
roga-se por mais 15 dias o prazo para
o encerramento dos trabalhos. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 386, de 11/04/2011
Designa os servidores João Batista
Borges, Alessandro Miro Degani e
Paulo Fernandes de Bessa, para, sob
a presidência do primeiro, constituí-
rem uma Comissão de sindicância
meramente investigatória, prevista
capitulada no art. 145, caput, pará-
grafo único, com sede na COPSIA -
situada na Av. Engenheiro Diniz, n°.
1.178, sala 211/212 em Uberlândia-
MG, a r. Comissão, ficará incumbida
de apurar no prazo de 30 (trinta) dias
as possíveis irregularidades referen-
tes aos atos e fatos que constam do
processo administrativo em epigrafe,
bem como as demais infrações
conexas que emergirem no decorrer
dos trabalhos. Esta Portaria entra em
vigor nesta data.

PORTARIAS PROREH
ta Universidade, no período de 14 a
28/02/2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor a partir de 14/02/2011.

Portaria/Proreh n°. 086, de 07/01/2011
Designa a servidora Marli Junqueira
Buzzi para substituir o chefe de Ga-
binete do Reitor (CD-3), desta Uni-
versidade, no período de 01 a 15/03/
2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-

Gonçalves Correia para substituir a
diretora da Escola Técnica de Saúde
(CD-4), desta Universidade, no perí-
odo de 10 a 29/01/2011. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor a partir de 10/
01/2011.

Portaria/Proreh n°. 085, de 07/01/2011
Designa a servidora Maria de Lourdes
Tavares Baliano para substituir o che-
fe de Gabinete do Reitor (CD-3), des-

Portaria/Proreh n°. 083, de 07/01/2011
Designa o servidor Flávio Martins de
Freitas para substituir a diretora de
Extensão da Pró-Reitoria de Extensão,
Cultura e Assuntos Estudantis (CD-4),
desta Universidade, no período de 07/
02 a 08/03/2011. Concede o pagamen-
to da substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor a partir de 07/02/2011.

Portaria/Proreh n°. 084, de 07/01/2011
Designa a professora Ana Carolina



12 20 DE ABRIL DE 2011

te no processo. Esta portaria entra
em vigor a partir de 01/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 087, de 07/01/2011
Designa a servidora Daniela
Aparecida de Sousa Moreira para
substituir a chefe do Setor de Apoio
Orientação Psicopedagógica da Pró-
Reitoria de Recursos Humanos (FG-
6), desta Universidade, no período de
03/01 a 01/02/2011. Concede o pa-
gamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta por-
taria entra em vigor nesta data, com efei-
tos financeiros a partir de 03/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 088, de 07/01/2011
Designa o professor Frederico
Ozanam Carneiro e Silva para subs-
tituir o diretor da Faculdade de Medi-
cina Veterinária (CD-4), desta Univer-
sidade, no período de 31/01 a 05/03/
2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor a partir de 31/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 089, de 07/01/2011
Designa a servidora Maria Célia
Caixeta para substituir a secretária da
Faculdade de Computação (FG-7),
desta Universidade, no período de 30/
12/2010 a 27/06/2011. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta por-
taria entra em vigor nesta data, com efei-
tos financeiros a partir de 30/12/2010.

Portaria/Proreh n°. 090, de 07/01/2011
Designa o servidor João Batista
Borges Machado para substituir o
chefe do Setor de Transporte Hospi-
talar do Hospital de Clínicas (FG-6),
desta Universidade, no período de 24/
11 a 23/12/2011. Concede o paga-
mento da substituição conforme op-
ção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data, com
efeitos financeiros a partir de 24/11/2010.

Portaria/Proreh n°. 091, de 07/01/2011
Designa o professor Guilherme
Goularte de Agostini para substituir a
diretora da Faculdade de Educação
Física (CD-4), desta Universidade, no
período de 03/01 a 01/02/2011. Con-

cede o pagamento da substituição
conforme opção constante no proces-
so. Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos financeiros a partir
de 03/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 092, de 07/01/2011
Designa a servidora Edimar Lemes
de Oliveira Valadão para substituir o
chefe do Setor de Telefonia da Pre-
feitura Universitária (FG-6), desta
Universidade, no período de 10/01 a
06/02/2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor a partir de 10/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 093, de 07/01/2011
Designa o servidor Arlindo Lemes
Rodrigues para substituir o diretor da
Diretoria de Administração Financei-
ra da Pró-Reitoria de Planejamento e
Administração (CD-4), desta Univer-
sidade, no período de 16 a 30/01/
2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor a partir de 16/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 094, de 07/01/2011
Designa a servidora Eloainy Alves
Eustáquio para substituir o diretor da
Diretoria de Administração Financei-
ra da Pró-Reitoria de Planejamento e
Administração (CD-4), desta Univer-
sidade, no período de 01 a 15/01/
2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos fi-
nanceiros a partir de 01/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 095, de 07/01/2011
Designa o servidor Sebastião Alves
Arruda para substituir o Pró-Reitor de
Planejamento e Administração (CD-
2), desta Universidade, no período de
03/01 a 01/02/2011. Concede o pa-
gamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data, com
efeitos financeiros a partir de 03/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 096, de 07/01/2011
Designa o servidor Altair Rodrigues
Guimarães para substituir a secretá-

ria da Diretoria de Administração Fi-
nanceira da Pró-Reitoria de Planeja-
mento e Administração (FG-7), desta
Universidade, no período de 10 a 31/
01/2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor a partir de 10/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 097, de 11/01/2011
Designa o servidor Duílio Júlio Oli-
veira Santos, para substituir a
supervisora da Área de Provimento e
Acompanhamento de Carreiras da
Divisão de Apoio ao Docente da Pró-
Reitoria de Recursos Humanos (FG-
1), desta Universidade, no período de
03/01 a 01/02/2011. Concede o pa-
gamento da substituição conforme op-
ção constante no processo. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, com efei-
tos financeiros a partir de 03/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 098, de 11/01/2011
Designa o servidor Antônio Marques
da Silva Filho para substituir a geren-
te Geral dos Serviços de Folha de
Pagamento (FG-3), desta Universida-
de, no período de 03 a 17/01/2011.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos financei-
ros a partir de 03/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 099, de 11/01/2011
Designa a servidora Cláudia de Fáti-
ma Costa para substituir o gerente
Geral dos Serviços de Folha de Pa-
gamento (FG-3), desta Universidade,
no período de 18 a 31/01/2011. Con-
cede o pagamento da substituição
conforme opção constante no proces-
so. Esta portaria entra em vigor a partir
de 18/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 108, de 12/01/2011
Designa a servidora Kátia Rodrigues
Sales Costa para substituir a secre-
tária da Diretoria de Administração de
Pessoal da Pró-Reitoria de Recursos
Humanos (FG-7), desta Universidade,
no período de 03 a 30 de janeiro 2011.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
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gor nesta data, com efeitos financei-
ros a partir de 03/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 113, de 13/01/2011
Designa a servidora Anelisa Barbosa
Musse para substituir a coordenado-
ra dos Serviços da Pró-Reitoria de
Graduação no Campus Pontal (FG-
2), desta Universidade, no período de
03 a 17/01/2011. Concede o paga-
mento da substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 03/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 114, de 13/01/2011
Designa a servidora Márcia Cristina
Soares Cabrera de Souza para subs-
tituir o Pró-Reitor de Graduação (CD-
2), desta Universidade, no período de
03/01 a 01/02/2011. Concede o pa-
gamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta por-
taria entra em vigor nesta data, com efei-
tos financeiros a partir de 03/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 115, de 13/01/2011
Designa a servidora Rose Mary Gui-
marães Rodrigues para substituir a
secretária da Diretoria de Ensino da
Pró-Reitoria de Graduação (FG-7),
desta Universidade, no período de 03
a 22/01/2011. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 03/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 116, de 13/01/2011
Designa o servidor Fernando Faria de
Lima para substituir a gerente da Di-
visão de Contratos da Pró-Reitoria de
Planejamento e Administração (FG-4),
desta Universidade, no período de 10
a 20/01/2011. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 10/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 117, de 13/01/2011
Designa a servidora Marília Pereira
Brasão para substituir a gerente da
Divisão de Movimentação e Registro
da Pro-Reitoria de Recursos Huma-
nos (FG-4), desta Universidade, no

período de 17/01 a 15/02/2011. Con-
cede o pagamento da substituição
conforme opção constante no proces-
so. Esta portaria entra em vigor a partir
de 17/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 118, de 13/01/2011
Designa o professor Sérgio Vitorino
Cardoso para substituir o diretor da
Faculdade de Odontologia (CD-4),
desta Universidade, no período de 17/
01 a 15/02/2011. Concede o paga-
mento da substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor a partir de 17/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 218, de 03/02/2011
Designa a professora Cíntia Thaís
Morato para substituir a coordenado-
ra do Curso de Música do Instituto de
Artes (FG-1), desta Universidade, no
período de 10 a 21/01/2011. Conce-
de o pagamento da substituição con-
forme opção constante no processo.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos financeiros a partir
de 10/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 219, de 03/02/2011
Designa a professora Sônia Tereza
da Silva Ribeiro para substituir a co-
ordenadora do Curso de Mestrado em
Artes do Instituto de Artes (FG-1),
desta Universidade, no período de 17
a 28/01/2011. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 17/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 220, de 03/02/2011
Designa o professor José Magno
Queiroz Luz para substituir o Pró-Rei-
tor de Pesquisa e Pós-Graduação
(CD-2), desta Universidade, no perí-
odo de 18/01 a 01/02/2011. Concede
o pagamento da substituição confor-
me opção constante no processo.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos financeiros a partir
de 18/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 221, de 03/02/2011
Designa o servidor Janio Rosa da Sil-
va para substituir a gerente da Divi-
são de Logísitca Administrativa da

Pró-Reitoria de Graduação (FG-4),
desta Universidade, no período de 19/
01 a 17/02/2011. Concede o paga-
mento da substituição conforme op-
ção constante no processo. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, com efei-
tos financeiros a partir de 19/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 222, de 03 /02/2011
Designa a servidora Flávia Maria da
Silva Santana para substituir a chefe
do Setor de Apoio Orientação Social
da Pró-Reitoria de Recursos Huma-
nos (FG-6), desta Universidade, no
período de 24/01 a 24/03/2011. Con-
cede o pagamento da substituição
conforme opção constante no proces-
so. Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos financeiros a partir
de 24/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 223, de 03/02/2011
Designa a professora Maura Alves de
Freitas Rocha para substituir o dire-
tor de Processos Seletivos da Pró-
Reitoria de Graduação (CD-3), desta
Universidade, no período de 02/02 a
02/03/2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos fi-
nanceiros a partir de 02/02/2011.

Portaria/Proreh n°. 224, de 03/02/2011
Designa o servidor Antonio Marques da
Silva Filho para substituir a chefe de
Setor da Divisão de Folha de Pagamen-
to da Pró-Reitoria de Recurso Huma-
nos (FG-6), desta Universidade, no pe-
ríodo de 01 a 27/02/2011. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta por-
taria entra em vigor nesta data, com efei-
tos financeiros a partir de 01/02/2011.

Portaria/Proreh n°. 225, de 03/02/2011
Designa a servidora Viviane Visibelli
Justino para substituir o diretor de
Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesqui-
sa e Pós-Graduação (CD-4), desta
Universidade, no período de 02 a 18/
02/2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos fi-
nanceiros a partir de 02/02/2011.
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Portaria/Proreh n°. 226, de 03/02/2011
Designa o servidor Helton Luiz de Oli-
veira para substituir o gerente da Edi-
tora da UFU (FG-4), desta Universi-
dade, no período de 02 a 16/02/2011.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos financei-
ros a partir de 02/02/2011.

Portaria/Proreh n°. 227, de 03/02/
2011
Designa o professor José Rubens
Damas Garlipp para substituir o dire-
tor do Instituto de Economia (CD-4),
desta Universidade, no período de 02/
02 a 02/03/2011. Concede o paga-
mento da substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 02/02/2011.

Portaria/Proreh n°. 228, de 03/02/2011
Designa a servidora Liliany Caixeta
de Lima para substituir o gerente da
Divisão de Execução Orçamentária da
Pró-Reitoria de Planejamento e Ad-
ministração (FG-4), desta Universida-
de, no período de 03/02 a 01/03/2011.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 229, de 03/02/2011
Designa o servidor Elk Moreira Couto
para substituir o secretário da Dire-
toria do Sistema de Bibliotecas (FG-
7), desta Universidade, no período de
03/02 a 04/03/2011. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 230, de 03/02/2011
Designa o servidor Erival Alves de Oli-
veira para substituir a gerente da Di-
visão de Controle e Análise Orçamen-
tária da Pró-Reitoria de Planejamen-
to e Administração (FG-4), desta Uni-
versidade, no período de 16/02 a 05/
03/2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor a partir de 16/02/2011.

Portaria/Proreh n°. 231, de 03/02/2011
Designa a professora Nilvanira
Donizete Tebaldi para substituir o di-
retor do Instituto de Ciências Agrári-
as (CD-4), desta Universidade, no
período de 07 a 21/02/2011. Conce-
de o pagamento da substituição con-
forme opção constante no processo.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 07/02/2011.

Portaria/Proreh n°. 232, de 03/02/2011
Designa a servidora Ormezinda Dias
de Magalhães para substituir a encar-
regada de Turno do Setor de Limpe-
za Umuarama (FG-9), desta Univer-
sidade, no período de 16/02 a 17/03/
2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor a partir de 16/02/2011.

Portaria/Proreh n°. 233, de 03/02/2011
Designa o servidor Edson Reis para
substituir a chefe do Setor Limpeza
Umuarama (FG-6), desta Universida-
de, no período de 07/02 a 08/03/2011.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor a partir de 07/02/2011.

Portaria/Proreh n°. 255, de 08/02/2011
Designa a servidora Taíza Rita
Bertoldi Buzatto para substituir o di-
retor de Planejamento da Pró-Reito-
ria de Planejamento e Administração
(CD-3), desta Universidade, no perí-
odo de 13 a 17/02/2011. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor a partir de 13/
02/2011.

Portaria/Proreh n°. 256, de 08/02/2011
Designa o servidor Thiago Callado
Kobayashi para substituir o diretor de
Planejamento da Pró-Reitoria de Pla-
nejamento e Administração (CD-3),
desta Universidade, no período de 08
a 12/02/2011. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 257, de 08/02/2011
Designa o servidor Lisandro Luiz da
Silva para substituir o chefe do Setor
de Administração de Plano de Car-
reira da Pró-Reitoria de Recursos
Humanos (FG-6), desta Universidade,
no período de 21/01 a 04/02/2011.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos financei-
ros a partir de 21/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 258, de 08/02/2011
Designa o professor Alberto da Silva
Moraes para substituir a coordena-
dora do Curso de Biomedicina do Ins-
tituto de Ciências Biomédicas (FG-1),
desta Universidade, no período de 07/
02 a 08/03/2011. Concede o paga-
mento da substituição conforme op-
ção constante no processo. Esta por-
taria entra em vigor nesta data, com
efeitos financeiros a partir de 07/02/
2011.

Portaria/Proreh n°. 284, de 10/02/2011
Designa o servidor Mariozan Rosa
para substituir o gerente da Divisão
de Pessoal Umuarama da Pró-Reito-
ria de Recursos Humanos (FG-4),
desta Universidade, no período de 09
a 21/02/2011. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 09/02/2011.

Portaria/Proreh n°. 404, de 28/02/2011
Concede licença-prêmio por assidui-
dade ao(à) servidor(a) Christina da
Silva Roquette Lopreato,  de 01/03/
2011 a 29/04/2011,  referente ao pe-
ríodo aquisitivo de 01/09/1989 a 31/
08/1994. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 405, de 28/02/2011
Concede licença-prêmio por assidui-
dade ao(à) servidor(a) Daura Maria
Grandi Melo, de 01/03/2011 a 29/04/
2011,  referente ao período aquisitivo
de 01/04/1985 a 31/03/1990. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.
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Portaria/Proreh n°. 406, de 28/02/2011
Concede licença-prêmio por assi-
duidade ao(à) servidor(a) Daura
Maria Grandi Melo, de 30/04/2011 a
28/06/2011,  referente ao período
aquisitivo de 01/06/1990 a 31/05/
1995. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria/Proreh n°. 407, de 28/02/2011
Concede licença-prêmio por assidui-
dade ao(à) servidor(a) Dilma
Aparecida Batista Ferreira, de 10/03/
2011 a 08/04/2011,  referente ao pe-
ríodo aquisitivo de 01/06/1990 a 31/
05/1995. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 408, de 28/02/2011
Concede licença-prêmio por assidui-
dade ao(à) servidor(a) José Divino de
Menezes, de 03/03/2011 a 31/05/
2011,  referente ao período aquisitivo
de 20/05/1988 a 19/05/1993. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 613, de 25/03/2011
Homologa a aprovação no Estágio Probatório dos servidores abaixo relacionados:

                        NOME  SIAPE                 CARGO           PROCESSO
Adriane Martins Marques 2490372 Enfermeiro 23117.000601/2009-57
Ana Paula Cézar Machado 1642109 Farmacêutico 23117.000509/2009-97
Maria Crsitina Bruno de Assis 1642114 Psicólogo 23117.000500/2009-86
Mário Costa de Paiva Guimarães Júnior 1625278 Assistente em Administração 23117.001406/2009-44
Vanessa Cristina de Carvalho Cardoso 1618591 Assistente em Administração 23117.006445/2008-57
Vinicius Soares Oliveira de Sousa 1618425 Assistente em Administração 23117.003853/2009-38

Portaria/Proreh n°. 707, de 08/04/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Túlio Cezar Alves, ocu-
pante do cargo de enfermeiro, do
Quadro Permanente desta Universi-
dade, com fundamento no § 5º, arti-
go 2º da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta portaria
entra em vigor a partir de 07/12/2007,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 708, de 08/04/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Elicio Lazaro Souza Sil-
va, ocupante do cargo de vigilante,
do Quadro Permanente desta Univer-
sidade, com fundamento no § 5º, ar-
tigo 2º da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta portaria
entra em vigor a partir de 04/04/2011,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 709, de 08/04/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Avelino Gomes, ocupan-
te do cargo de auxiliar em Adminis-
tração, do Quadro Permanente desta
Universidade, com fundamento no §
5º, artigo 2º da Emenda Constitucio-

dade ao(à) servidor(a) Selma de
Andrade Coelho, de 25/04/2011 a 24/
05/2011,  referente ao período aqui-
sitivo de 01/02/1990 a 31/01/1995.
Esta Portaria entra em vigor nesta
data.

Portaria/Proreh n°. 705, de 08/04/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  José Fernando Pinese,
ocupante do cargo de professor Ad-
junto, do Quadro Permanente desta
Universidade, com fundamento no §
5º, artigo 2º da Emenda Constitucio-
nal nº. 41/03, publicada no Diário Ofi-
cial da União em 31/12/2003. Esta
portaria entra em vigor a partir de 19/
06/2009, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 706, de 08/04/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Reginaldo Ferreira de
Souza, ocupante do cargo de técni-
co em Mecânica, do Quadro Perma-
nente desta Universidade, com fun-
damento no § 5º, artigo 2º da Emen-
da Constitucional nº. 41/03, publicada
no Diário Oficial da União em 31/12/
2003. Esta portaria entra em vigor a
partir de 01/11/2010, revogadas as
disposições em contrário.

Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

Portaria/Proreh n°. 632, de 29/03/2011
Determina o cancelamento das féri-
as em 24/03/2011 do(a) servidor(a)
Lousiana Aparecida Andrade, ocupan-
te do cargo de Técnico em Enferma-
gem, do Quadro Permanente desta
Universidade. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 641, de 30/03/2011
Determina o cancelamento das féri-
as em 30/03/2011 do(a) servidor(a)
Catarian Cecilia de Jesus, ocupante
do cargo de auxiliar de enfermagem,
do Quadro Permanente desta Univer-
sidade. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 644, de 30/03/2011
Concede licença-prêmio por assidui-
dade ao(à) servidor(a) Carlos Roberto
Junqueira Silva, de 04/04/2011 a 03/
05/2011,  referente ao período aquisi-
tivo de 01/10/1990 a 30/09/1995. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 645, de 30/03/2011
Concede licença-prêmio por assidui-
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nal nº. 41/03, publicada no Diário Ofi-
cial da União em 31/12/2003. Esta
portaria entra em vigor a partir de 30/
01/2011, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 710, de 08/04/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Vandir de Almeida Bar-
ros, ocupante do cargo de técnico de
Laboratório, do Quadro Permanente
desta Universidade, com fundamento
no § 5º, artigo 2º da Emenda Consti-
tucional nº. 41/03, publicada no Diá-
rio Oficial da União em 31/12/2003.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 14/09/2010, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 711, de 08/04/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Sergio Salazar

Drummond, ocupante do cargo de
professor Associado, do Quadro Per-
manente desta Universidade, com
fundamento no § 5º, artigo 2º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 03/10/2009, revogadas
as disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 712, de 08/04/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Samuel Amaro Júnior,
ocupante do cargo de nutricionista,
do Quadro Permanente desta Univer-
sidade, com fundamento no § 5º, ar-
tigo 2º da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta portaria
entra em vigor a partir de 15/12/2009,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 713, de 08/04/2011
O Pró-Reitor de Recursos Humanos
da Universidade Federal de
Uberlândia, no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela Portaria
n°. 1046, de 12/12/2008, publicada
no Diário Oficial da União de 16  sub-
seqüente, e  tendo   em  vista  o que
consta  do Processo  nº.
23117.002056/2011-58 e, CONSIDE-
RANDO que  Gleides Rodrigues Oli-
veira passou  pela  da Junta Médica
Oficial em 28/02/2011, concede à
servidora  a isenção do Imposto de
Renda, por  enquadrar-se no artigo
186, inciso I, § 1º da Lei 8.112, de
11/12/1.990,  apresentando doença
especificada em Lei. Esta portaria
entra em vigor na data do laudo mé-
dico de 28/02/2011, aplicando-se os
benefícios da lei, revogadas as dis-
posições em contrário.

PORTARIAS PROPP
Portaria/PROPP n°. 003, de 23/03/2011
Estende o período de nomeação dos
professores Ricardo Reis Soares e
Manuel Gonzalo Hernández Terrones,
coordenador e vice-coordenador, res-
pectivamente, estabelecido no Art. 2º
da Portaria PROPP 001/2010 para até
31/12/2012. Esta Portaria entra em
vigor nesta data, revogadas as dispo-
sições em contrário.

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

Jornal de Portarias: Editado pela Diretoria de Comunicação Social.
Coordenador de Comunicação Social: Cristiano Alves Alvarenga
Revisão e Edição: Camila Silva Carneiro. Colaboração: Márcia Helena
Moura Silva Ribeiro. Diagramação: Joaquim Neto. Impressão: 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.


