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PORTARIAS DA REITORIA
Portaria R nº. 0410, de 23/04/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Lúcio Antônio
Portilho. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0411, de 23/04/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Carlos Alberto
Pereira. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0412, de 23/04/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Ricardo Rodri-
gues. Esta portaria entra em vigor na
data de sua publicação.

Portaria R nº. 0467, de 09/05/2007
Constitui nova Comissão Própria de
Avaliação da UFU – CPA – com a fi-
nalidade de conduzir os processos de
avaliação interna, de sistematização
e prestação de informações solicita-
das pelo INEP. São nomeados mem-
bros desta Comissão: representantes
do corpo docente: Vera Lúcia Puga,
Rossana Valéria de Souza e Silva,
Raquel Cristina Radamés de Sá,
Hudson Rodrigues Lima, Fátima Con-
ceição Ferreira e Júlio César de Lima
Ramires; representante da Pró-Rei-
toria de Graduação: Welington de Oli-
veira Cruz; representante da Pró-Rei-
toria de Pós-Graduação: João Mar-
cos Alem; representantes da Pró-Rei-
toria de Extensão e Assuntos Estu-
dantis: Maria de Fátima Oliveira e Leia
Souza Alves Araújo (Suplente); Ilse
Sehn, representante do Sindicato dos
Trabalhadores Técnico-Administrati-
vos em Instituições Federais de En-
sino Superior de Uberlândia –SINTET;
Eunice Maria de Lima Thomaz, re-
presentante da Pró-Reitoria de Recur-
sos Humanos e Maria Francisca

Abritta Moro (suplente); e Sandra
Takada Ferreira, Neivaldo de Lima
Vírgilio e Regina de Souza Teixeira
(suplente) – representantes da Soci-
edade Civil Organizada. A comissão,
coordenada pela professora Vera Lú-
cia Puga, terá como atribuições a
condução dos processos de avalia-
ção internos da UFU, a sistematiza-
ção e a prestação das informações
solicitadas pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – INEP, observadas as
disposições da Lei nº. 10.861, de
2004, e demais normas pertinentes e
complementares. Fica revogada a
portaria R nº. 0302, de 08/04/2005.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0474, de 09/05/2007
Designa o professor Flávio Vilela
Vieira para substituir o coordenador
do Programa de Pós-Graduação em
Economia do Instituto de Economia,
desta Universidade, em caso de afas-
tamentos, ausências e impedimentos
do coordenador do referido Curso.
Revoga-se a portaria R nº. 1444/2006.
Esta portaria entra em vigor em
01/06/2007.

Portaria R nº. 0475, de 09/05/2007
Designa o professor Maurício de Car-
valho Amazonas para substituir o co-
ordenador do Curso de Ciências Eco-
nômicas do Instituto de Economia,
desta Universidade, em caso de afas-
tamentos, ausências e impedimentos
do coordenador do referido Curso.
Esta portaria entra em vigor em
01/06/2007.

Portaria R nº. 0483-A, de 09/05/2007
Constitui uma Comissão com a finali-
dade de desenvolver estudos e apre-
sentar proposta do Plano Diretor e

Projeto Urbanístico do Campus do
Pontal e Plano Diretor do Campus do
Glória. São nomeados membros des-
ta Equipe o engenheiro Wilson Akira
Shimizu, os professores Marlene Te-
resinha de Muno Colesanti – IGUFU,
Carlos Alberto Faria – FECIV, Maria
Eliza Alves Guerra – FAURB, Gio-
vanna Teixeira Damis Vital – FAURB,
Vitorino Alves da Silva – PRPLA, Ale-
xandra Epoglou – FACIP, Luiz Antô-
nio de Oliveira – FACIP, Peterson Eli-
zandro Gandolfi – FACIP e o admi-
nistrador Ricardo Alves Filho – FACIP,
a fim de que, reunidos sob a presi-
dência do primeiro, executem o dis-
posto no artigo anterior. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0484, de 14/05/2007
Fica constituída uma Comissão de
Sindicância para apurar o desapare-
cimento de um amplificador stéreo,
marca macrons mod. FX-2100,
patrimônio nº. 305543-001, que se
encontrava na sala 10 da CELIN, na
Reitoria Duque de Caxias. São no-
meados membros desta Comissão os
técnicos Edmilson Ribeiro, Terezinha
Lopes do Nascimento e Ronaldo Mar-
tins da Fonseca, a fim de que, reuni-
dos sob a presidência do primeiro,
executem o disposto no artigo anteri-
or. A Comissão, ora constituída, de-
verá apresentar ao reitor, no prazo
de 30 dias, a contar da data do rece-
bimento desta portaria, o relatório
conclusivo, nos termos do artigo 145
§ único, da Lei 8.112/90. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0485, de 14/05/2007
Fica constituída uma Comissão de
Sindicância para apurar possível des-
vio funcional e profissional de servi-
dores da UFU, em relação ao atendi-
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mento dispensado à paciente Edinal-
da Pereira de França, nos meses de
novembro e dezembro de 2004, no
âmbito do Pronto Socorro do Hospi-
tal de Clínicas da Universidade Fe-
deral de Uberlândia (MG). São nome-
ados membros desta Comissão os
técnicos Melicégenes Ribeiro Am-
brósio, Matildes Maria Barbosa e An-
dré Luiz Gomes Penido, a fim de que,
reunidos sob a presidência do primei-
ro, executem o disposto no artigo an-
terior. A Comissão, ora constituída,
deverá apresentar ao reitor, no prazo
de 30 dias, a contar da data do rece-
bimento desta portaria, o relatório
conclusivo, nos termos do artigo 145
§ único, da Lei 8.112/90. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0534, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Adriana Silva
Borges. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0535, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Ana Cristina
Rocha Inácio. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0536, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Ana Maria
Silva. Esta portaria entra em vigor na
data de sua publicação.

Portaria R nº. 0537, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Andréa Ca-
rolina Souza. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0538, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Dilza Cortes
Ramos. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0539, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Helena Apa-
recida Batista Rodrigues Borges. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Portaria R nº. 0540, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Ilze Arduini
Araújo Oliveira. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0541, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora June Cristien
Braz. Esta portaria entra em vigor na
data de sua publicação.

Portaria R nº. 0542, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Luciana Alves
de Melo. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0543, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Maria de
Lourdes Pereira Costa. Esta portaria
entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Portaria R nº. 0544, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Michelle Egle
Torres Silva. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0545, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Onacir Jorge
Costa. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0546, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Alan Carlos
Genari. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0547, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Marco Antô-
nio Santos Cavalcanti. Esta portaria
entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Portaria R nº. 0548, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Eduardo Filice
Chayb. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0549, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Célio Malaquias
da Silva. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0550, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Marco Aurélio
Leal Gonçalves. Esta portaria entra
em vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0551, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Alanderson de
Carvalho Souto. Esta portaria entra
em vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0552, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Edmilson de
Oliveira Rocha. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0553, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Otávio Augusto
Reis Maciel. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0554, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Ricardo Vieira
Nascimento. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0555, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Antônio José
Lima Júnior. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0556, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Antônio Mar-
ques da Silva Filho. Esta portaria en-
tra em vigor na data de sua publica-
ção.

Portaria R nº. 0557, de 21/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Luciana Le-
mes Andrade Barbosa. Esta portaria
entra em vigor na data de sua publi-
cação.
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Portaria R nº. 0558, de 21/05/2007
Dispensa a partir de 01/05/2007 da
função de coordenador do Curso de
Arquitetura e Urbanismo da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo (FG-1),
desta Universidade, o professor Luis
Eduardo Santos Borda. Revoga-se a
portaria R nº.418/05. Esta portaria
entra em vigor em 01/05/2007.

Portaria R nº. 0559, de 21/05/2007
Designa o professor Victor Aramis
Berte para exercer a função de coor-
denador do Curso de Arquitetura e
Urbanismo da Faculdade de Arquite-
tura e Urbanismo (FG-1), desta Uni-
versidade, em substituição ao profes-
sor Luis Eduardo Santos Borda. O
mandato do professor ora designado
terá a duração de 02 (dois) anos com
seu início a partir de 21/05/2007 e
seu término previsto para 20/05/2009.
Esta portaria entra em vigor em
21/05/2007.

Portaria R nº. 0561, de 21/05/2007
Designa a servidora Valéria Maria
Rodrigues Ferreira para exercer a
função de secretária da Pró-Reitoria
de Extensão, Cultura e Assuntos Es-
tudantis (FG-7), desta Universidade,
em substituição à servidora Zoraide
Vasconcelos Mamede. A servidora ora
designada responderá pela função a
partir de 21/05/2007. Esta portaria
entra em vigor em 21/05/2007.

Portaria R nº. 0562, de 21/05/2007
Designa o servidor Claudinei Teixeira
de Moura para exercer a função de
secretário da Diretoria de Administra-
ção de Materiais da Pró-Reitoria de
Planejamento e Administração (FG-7),
desta Universidade. O servidor ora
designado responderá pela função a
partir de 21/05/2007. Esta portaria
entra em vigor em 21/05/2007.

Portaria R nº. 0563, de 21/05/2007
Dispensa a partir de 20/05/2007 da
função de coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Psicologia do
Instituto de Psicologia (FG-1), desta
Universidade, o professor Sinésio
Gomide Junior. Revoga-se a portaria
R nº. 0418/07. Esta portaria entra em

vigor em 20/05/2007.

Portaria R nº. 0564, de 21/05/2007
Designa o professor Sinésio Gomide
Junior para exercer a função de co-
ordenador do Programa de Pós-Gra-
duação em Psicologia do Instituto de
Psicologia (FG-1), desta Universidade.
O mandato do professor ora desig-
nado terá a duração de 02 (dois) anos
com seu início a partir de 21/05/2007
e seu término previsto para 2009.
Esta portaria entra em vigor em
21/05/2007.

Portaria R nº. 0567, de 28/05/2007
Constitui uma Comissão com a finali-
dade de elaborar e propor políticas
para gerenciamento dos resíduos da
UFU, e também implementar diretri-
zes e gerenciar o funcionamento da
Unidade de Tratamento de Resíduos
da Universidade Federal de Uberlân-
dia. São nomeados membros desta
Comissão os professores Márcia Gon-
çalves Coelho, Ana Luiza Campos
Maragno, Sandra Terezinha de Fari-
as Furtado, Yaico Dirce Tanimoto de
Albuquerque e Laerte Bernardes Arru-
da, a fim de que reunidos, executem
o disposto no artigo anterior. A presi-
dência da Comissão será decidida
pelos seus membros na ocasião da
realização da primeira reunião. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0569, de 28/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Andreza Dias
Araújo. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0570, de 28/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Leida Maria
Fernandes. Esta portaria entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0571, de 28/05/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Luciane Ro-
drigues Campos. Esta portaria entra
em vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0574, de 28/05/2007
Constitui uma Banca Examinadora

com a finalidade de selecionar can-
didatos da graduação interessados no
Programa de Mobilidade Internacio-
nal para a Université de Lumière Lyon
2 – França. São nomeados membros
desta Banca os professores Renata
Rocha Guerra – coordenadora do
Curso de Graduação em Direito,
Sandra Leila de Paula – cordenadora
do Curso de Graduação em Ciências
Sociais, Ana Paula Macedo de Avellar
– coordenadora do Curso de Gradu-
ação em Ciências Econômicas e Aldo
Duran Gil – docente do Curso de Gra-
duação em Ciências Sociais, a fim
de que, reunidos sob a presidência
da primeira, executem o disposto no
artigo anterior. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R nº. 0575, de 28/05/2007
Nomeia como coordenadora, com a
função de coordenar e supervisionar
o Convênio de Cooperação firmado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia – UFU e a Universidad de
Colima – México, a professora Maria
Ivonete Santos Silva – Instituto de Le-
tras e Lingüística desta Universida-
de. Esta portaria entra em vigor nes-
ta data.

Portaria R nº. 0577, de 28/05/2007
Concede alteração de jornada de tra-
balho, de 20 para 40 horas semanais,
da servidora Fabiana de Fátima Brito,
ocupante do cargo de médico – área
– nível superior – classe “E” – pa-
drão 101, do Quadro Permanente
desta Universidade, com fundamen-
to na lei nº. 9.436, de 05/02/1997.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 01/06/2007.

Portaria R nº. 0580, de 28/05/2007
Dispensa a partir de 27/05/2007 da
função de diretora do Insituto de Psi-
cologia (FG-1), desta Universidade,
a professora Marília Ferreira Dela
Coleta. Revoga-se a portaria R nº.
1618/07. Esta portaria entra em vigor
em 27/05/2007.

Portaria R nº. 0581, de 28/05/2007
Designa a professora Áurea de Fáti-
ma Oliveira para exercer a função de
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diretora do Instituto de Psicologia
(FG-1), desta Universidade, em subs-
tituição à professora Marília Ferreira
Dela Coleta. O mandato da professo-
ra ora designada terá a duração de
04 (quatro) anos com seu início a
partir de 28/05/2007 e seu término
previsto para 27/05/2011. Esta porta-
ria entra em vigor em 28/05/2007.

Portaria R nº. 0582, de 28/05/2007
Dispensa a partir de 27/05/2007 da
função de coordenadora do Curso de
Letras do Instituto de Letras e Lin-
güística (FG-1), desta Universidade,
a professora Maria Inês Vasconce-
los Felice. Revoga-se a portaria R nº.
364/07. Esta portaria entra em vigor
em 27/05/2007.

Portaria R nº. 0583, de 28/05/2007
Designa a professora Maria Inês Vas-
concelos Felice para exercer a fun-
ção de coordenadora do Curso de
Letras do Instituto de Letras e Lingüís-
tica (FG-1), desta Universidade. O
mandato da professora ora designada
terá a duração de 02 (dois) anos com
seu início a partir de 28/05/2007 e
seu término previsto para 27/05/2009.
Esta portaria entra em vigor em
28/05/2007.

Portaria R nº. 0584, de 28/05/2007
Retifica o Art. 1° da portaria R n°.
0532, de 21/05/2007, publicada no
Diário Oficial da União n°. 102, seção
2, página 20, de 29/05/2007, onde se
lê: “Dispensar a partir de 20/05/2007
da função de coordenadora do Cur-
so Técnico de Enfermagem da Esco-
la Técnica de Saúde do Gabinete do
Reitor (FG-4)”; leia-se: “Dispensar a
partir de 24/04/2007 da função de
coordenadora do Curso Técnico de
Enfermagem da Escola Técnica de
Saúde do Gabinete do Reitor (FG-4).”
Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos retroativos a partir
de 24/04/2007.

Portaria R nº. 0585, de 28/05/2007
Dispensa a partir de 31/05/2007 da
função de chefe do Departamento de
Artes Cênicas da Faculdade de Artes,
Filosofia e Ciências Sociais (FG-1),

desta Universidade, o professor Fa-
nuel Maciel Lima Junior. Revoga-se
a portaria R nº. 933/05. Esta portaria
entra em vigor em 31/05/2007.

Portaria R nº. 0586, de 28/05/2007
Designa o professor Narciso Laran-
jeira Teles da Silva para exercer a fun-
ção de chefe do Departamento de
Música e Artes Cênicas da Faculda-
de de Artes, Filosofia e Ciências So-
ciais (FG-1), desta Universidade, em
substituição ao professor Fanuel Ma-
ciel Lima Junior. O mandato do pro-
fessor ora designado terá a duração
de 02 (dois) anos com seu início a
partir de 01/06/2007 e seu término
previsto para 31/05/2009. Esta porta-
ria entra em vigor em 01/06/2007.

Portaria R nº. 0587, de 28/05/2007
Designa o professor José Roberto
Mineo como substituto do coordena-
dor do Programa de Pós-Graduação
em Imunologia e Parasitologia Apli-
cadas do Instituto de Ciências Bio-
médicas, desta Universidade, em caso
de afastamento, ausências e impedi-
mentos do coordenador daquela Uni-
dade Acadêmica. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos re-
troativos a 16/05/2007.

Portaria R nº. 0588, de 31/05/2007
Fica constituída uma Comissão de
Sindicância para apurar os furtos de
02(dois) datashows, 02(dois) DVD’s,
01(uma) secretária eletrônica, 01(um)
processador pentium e 02(dois) note-
books que se encontravam instalados
no Bloco 2D, salas 2D08 e 2D54 da
Faculdade de Medicina Veterinária.
São nomeados membros desta Co-
missão os servidores Adriano Pirtous-
cheg, André Luiz Quaqliatto Santos e
Daise Aparecida Rossi, a fim de que,
reunidos sob a presidência do primei-
ro, executem o disposto no artigo an-
terior. A Comissão, ora constituída,
deverá apresentar ao reitor, no prazo
de 30 dias, a contar da data do rece-
bimento desta portaria, o relatório
conclusivo, nos termos do artigo 145
§ único, da Lei nº. 8.112/90. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0597, de 31/05/2007
Designa a professora Margarete
Arroyo para exercer a função de di-
retora da Faculdade de Artes, Filoso-
fia e Ciências Sociais (FG-1), desta
Universidade, em substituição ao pro-
fessor Humberto Aparecido de Olivei-
ra Guido. O mandato da professora
ora designada terá a duração de 04
(quatro) anos com seu início a partir
de 27/06/2007 e seu término previsto
para 26/06/2011. Esta portaria entra
em vigor em 27/06/2007.

Portaria R nº. 0607, de 05/06/2007
Autoriza, a pedido, o retorno da ser-
vidora Sandra Regina Medeiros Men-
donça, auxiliar em administração, da
Licença para Tratar de Interesses
Particulares, às atividades funcionais
a partir de 11/06/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Portaria R nº. 0606, de 04/06/2007
Prorroga o afastamento concedido
à professora Ana Maria Bonetti, do
Instituto de Genética e Bioquímica
da UFU – INGEB, processo
23117.003686/2006-82, integral sem
bolsa, conforme portaria R nº. 0785
de 04/07/2006, para o período de
01/07/2007 a 30/06/2008, para con-
tinuação dos estudos de Pós-dou-
toramento, na Universidade de São
Paulo – Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto – USPRP, na cidade
de Ribeirão Preto, no Estado de São
Paulo, Brasil, conforme autorização
047/2007-INGEB. Esta portaria entra
em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria R nº. 0610, de 05/06/2007
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 Ernaldo
Samuel de Alcântara. Esta portaria
entra em vigor na data de sua publica-
ção no Boletim de Pessoal, com efei-
tos financeiros a partir de 26/03/2007,
revogando-se as disposições em con-
trário.



509 DE AGOSTO DE 2007

Portaria R nº. 0611, de 13/067/2007
Fica constituída uma Comissão de
Sindicância para avaliar e apurar as
circunstâncias envolvendo episódios
fatais de pacientes ocorridos no Setor
de Radiologia do Hospital de Clínicas
de Uberlândia no dia 05/02/2007. São
nomeados membros desta Comissão
os servidores Paulo Vítor Portella
Silveira, Edahir Gonçalves e Israel da
Silva, a fim de que, reunidos sob a
presidência do primeiro, executem o
disposto no artigo anterior. A Comis-
são, ora constituída, deverá apresen-
tar ao reitor, no prazo de 30 dias, a
contar da data do recebimento desta
portaria, o relatório conclusivo, nos
termos do artigo 145 § único, da Lei
8.112/90. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria R nº. 0612, de 13/06/2007
Constitui uma Comissão com o pro-
pósito de analisar o pedido de reva-
lidação do diploma de Doutorado ob-
tido por Orlando Fernández Aquino
junto ao Instituto Superior Pedagógi-
co “Félix Varela”. São nomeados
membros desta Comissão os profes-
sores Graça Aparecida Cicillini, Sil-
vana Malusá Baraúna e Damaris Naim
Marquez, a fim de que, reunidos sob
a presidência da primeira, executem
o disposto no artigo anterior. A Co-
missão, ora nomeada, deverá reali-
zar o trabalho no prazo de 30 dias, a
contar desta data. Esta portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0613, de 13/06/2007
Fica constituída uma Comissão de
Sindicância para apurar denúncia de
ameaças, apontadas pelo servidor
Valdir Vasconcelos de Azevedo. É
nomeado membro desta Comissão o
servidor Mariozan Rosa (Diretoria de
Administração de Pessoal), a fim de
que, sob a responsabilidade do mes-
mo, execute o disposto no artigo an-
terior. A Comissão, ora constituída,
deverá apresentar ao reitor, no prazo
de 30 dias, a contar da data do rece-
bimento desta portaria, o relatório
conclusivo, nos termos do artigo 145
parágrafo único, da Lei 8.112/90.
Esta portaria entra em vigor nesta data

Portaria R nº. 0614, de 13/06/ 2007
Homologara reprovação no Estágio
Probatório do servidor William Borges
Moura. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R nº. 0616, de 13/06/2007
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), à servidora Poliana Cas-
tro de Resende Bonati. Esta portaria
entra em vigor na data de sua publica-
ção no Boletim de Pessoal, com efei-
tos financeiros a partir de 18/04/2007,
revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria R nº. 0617, de 13/06/2007
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), aos servidores:
Nº. Nome do Servidor  Matrícula Siape

1 HUDSON DE PAULA CARVALHO  1558848

2 JOÃO PAULO ARANTES RODRIGUES DA CUNHA  1504739

3 REGINALDO DE CAMARGO  1550968

Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação no Boletim de Pes-
soal, com efeitos financeiros a partir
de 14/03/2007, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria R nº. 0618, de 13/06/2007
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), à servidora Bellisa de
Freitas Barbosa. Esta portaria entra
em vigor na data de sua publicação
no Boletim de Pessoal, com efeitos
financeiros a partir de 04/04/2007,
revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria R nº. 0619, de 13/06/2007
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), à servidora Ludmila Ca-
valcanti de Mendonça. Esta portaria
entra em vigor na data de sua publica-
ção no Boletim de Pessoal, com efei-
tos financeiros a partir de 18/04/2007,
revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria R nº. 0620, de 13/06/2007
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), à servidora Kelen Christi-
ne do Nascimento Souza. Esta porta-
ria entra em vigor na data de sua publi-
cação no Boletim de Pessoal, com efei-
tos financeiros a partir de 14/03/2007,
revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria R nº. 0621, de 13/06/2007
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), à servidora Rosângela
Maria Rodrigues. Esta portaria entra
em vigor na data de sua publicação
no Boletim de Pessoal, com efeitos
financeiros a partir de 26/03/2007,
revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria R nº. 0622, de 13/06/2007
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), aos servidores:
Nº. Nome do Servidor  Matrícula Siape

1 ANA CAROLINA ALCÂNTARA  570352

2 ALDERI LOPES RABELO  6410307

3 CANDICE CRUVINEL SABÓIA  1570973

4 NUBIA CÁSSIA CAMARGO  2448742

Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação no Boletim de Pes-
soal, com efeitos financeiros a partir
de 23/05/2007, revogando-se as dis-
posições em contrário.
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Portaria R nº. 0623, de 13/06/2007
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), à servidora Cristiane Sil-
veira de Brito. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação no
Boletim de Pessoal, com efeitos finan-
ceiros a partir de 12/06/2007, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Portaria R nº. 0624, de 13/06/2007
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 20%, correspon-
dente ao grau Máximo, incidente so-
bre o vencimento do cargo efetivo
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270,
de 17/12/1991), ao servidor Wallans
Torres Pio dos Santos. Esta portaria
entra em vigor na data de sua publica-
ção no Boletim de Pessoal, com efei-
tos financeiros a partir de 12/06/2007,
revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria R nº. 0625, de 13/06/2007
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 20%, correspon-
dente ao grau Máximo, incidente so-
bre o vencimento do cargo efetivo
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270,
de 17/12/1991), aos servidores Fran-
cisco José Tôrres de Aquino e Dou-
glas Queiroz Santos. Esta portaria en-
tra em vigor na data de sua publica-
ção no Boletim de Pessoal, com efei-
tos financeiros a partir de 02/01/2007,
revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria R nº. 0626, de 13/06/2007
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 20%, correspon-
dente ao grau Máximo, incidente so-
bre o vencimento do cargo efetivo
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270,
de 17/12/1991), aos servidores Rober-
to Chang e Rosana Maria Nascimen-
to de Assunção. Esta portaria entra
em vigor na data de sua publicação
no Boletim de Pessoal, com efeitos
financeiros a partir de 23/05/2007,
revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria R nº. 0627, de 13/06/2007
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 Jefferson
Alvim de Oliveira. Esta portaria entra
em vigor na data de sua publicação
no Boletim de Pessoal, com efeitos
financeiros a partir de 30/05/2007,
revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria R nº. 0628, de 13/06/2007
Concede Licença para Tratar de Inte-
resses Particulares à servidora Jane
Eire Urzedo, enfermeira, pelo prazo de
3 (três) anos, a partir de 13/06/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria R nº. 0629, de 13/06/2007
Concede alteração de jornada de tra-
balho de 20 para 40 horas semanais,
a Gilberto Teixeira de Almeida, ocu-
pante do cargo de médico-área – NS
– E – 101, do Quadro Permanente
desta Universidade, com fundamen-
to na Lei nº. 9.436, de 05/02/1997.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 01/07/2007.

Portaria R nº. 0630, de 13/06/2007
Concede ao servidor João Batista
Ferreira dos Santos a incorporação
10/10 (dez décimos), à sua remune-
ração, compreendendo:
– 1° décimo da função de confiança
de Sub-Chefe de Departamento,
exercida no período de 01/03/1984 a
28/02/1985 (FG-6).
– 2° décimo da função de confiança
de Sub-Chefe de Departamento,
exercida no período de 01/03/1984 a
28/02/1985 (FG-6).
– 3° décimo da função de confiança
de Sub-Chefe de Departamento,
exercida no período de 01/03/1985 a
28/02/1986 (FG-6).
– 4° décimo da função de confiança
de Sub-Chefe de Departamento,
exercida no período de 01/03/1985 a
28/02/1986 (FG-6).
– 5° décimo da função de confiança

de Sub-Chefe de Departamento,
exercida no período de 01/03/1986 a
09/02/1994 (FG-6).
– 6° décimo da função de confiança
de Sub-Chefe de Departamento,
exercida no período de 01/03/1986 a
09/02/1994 (FG-6).
– 7° décimo da função de confiança
de Chefe de Departamento, exercida no
período de 10/02/1994 a 07/12/1995
(FG-1).
– 8° décimo da função de confiança
de Chefe de Departamento, exercida no
período de 10/02/1994 a 07/12/1995
(FG-1).
– 9° décimo da função de confiança
de Chefe de Departamento, exercida no
período de 08/12/1995 a 07/12/1996
(FG-1).
– 10°décimo da função de confiança
de Chefe de Departamento, exercida no
período de 08/12/1995 a 07/12/1996
(FG-1).
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos financeiros disciplina-
dos pela Lei nº. 9.624, de 02/04/1998.

Portaria R nº. 0631, de 13/06/2007
Nomeia o professor Julio César de
Lima Ramires – IGUFU, para exercer
a função de membro do Comitê Con-
sultivo com a finalidade de definir as
ações e políticas estratégicas do Cen-
tro de Referência em Violência e Se-
gurança Pública. Esta portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0643, de 15/06/2007
Designa o professor Henrique Dantas
Nader como substituto do coordena-
dor do Programa de Pós-Graduação
em Economia do Instituto de Econo-
mia, desta Universidade, em caso de
afastamento, ausências e impedimen-
tos do coordenador daquela Unidade
Acadêmica. Esta portaria entra em
vigor 15/06/2007.

Portaria R nº. 0644, de 15/06/2007
Dispensa a partir de 23/05/2007 da
função de coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Linguística do
Instituto de Letras e Lingüística (FG-
1), desta Universidade, o professor
Ernesto Sérgio Bertoldo. Revoga-se
a portaria R nº. 582/95. Esta portaria
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entra em vigor em 23/05/2007.

Portaria R nº. 0645, de 15/06/2007
Designa o professor Ernesto Sérgio
Bertoldo para exercer a função de
coordenador do Programa de Pós-
graduação em Lingüísitca do Institu-
to de Letras e Linguística (FG-1), des-
ta Universidade. O mandato do pro-
fessor ora designado terá a duração
de 02 (dois) anos com seu início a
partir de 15/06/2007 e seu término
previsto para 14/06/2009. Esta porta-
ria entra em vigor em 15/06/2007.

Portaria R nº. 0646, de 15/06/2007
Retifica o Art. 1° da portaria R n°.
0561, de 21/05/2007, publicada no
Diário Oficial da União n°. 0111, Se-
ção 2, página 7, de 12/06/2007, onde se
lê: “secretária da Pró-Reitoria de Ex-
tensão, Cultura e Assuntos Estudantis
(FG-7)”; leia-se: “secretária da Pró-
Reitoria de Extensão, Cultura e As-
suntos Estudantis (FG-6)”. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data com efei-
tos retroativos a partir de 21/05/2007.

Portaria R nº. 0647, de 18/06/2007
Designa o professor Luiz Antônio de
Oliveira para exercer a função de co-
ordenador do Curso de Geografia da
Faculdade de Ciências Integradas do
Pontal (FG-1), desta Universidade. O
professor ora designado responderá
pela função a partir de 01/07/2007.
Revoga-se a portaria R n°. 0512/07.
Esta portaria entra em vigor em
01/07/2007.

Portaria R nº. 0648, de 18/06/2007
Designa o professor Benecildo Amau-
ri Riguetto para exercer a função de
coordenador do Curso de Química da
Faculdade de Ciências Integradas do
Pontal (FG-1), desta Universidade. O
professor ora designado responderá
pela função a partir de 01/07/2007.
Revoga-se a portaria R n°. 0516/07.
Esta portaria entra em vigor em
01/07/2007.

Portaria R nº. 0649, de 18/06/2007
Designa a professora Camila Lima
Coimbra para exercer a função de
coordenadora do Curso de Pedago-

gia da Faculdade de Ciências Inte-
gradas do Pontal (FG-1), desta Uni-
versidade. A professora ora designa-
da responderá pela função a partir
de 01/07/2007. Revoga-se a portaria
R n°. 0515/07. Esta portaria entra em
vigor em 01/07/2007.

Portaria R nº. 0651, de 18/06/2007
Designa a professora Daniela Guima-
rães Simão para exercer a função de
coordenadora do Curso de Ciências
Biológicas da Faculdade Ciências In-
tegradas do Pontal (FG-1), desta Uni-
versidade. A professora ora designa-
da responderá pela função a partir
de 01/07/2007. Revoga-se a portaria
R n°. 0509/07. Esta portaria entra em
vigor em 01/07/2007.

Portaria R nº. 0650, de 18/06/2007
Designa o professor João Carlos Mo-
reira para exercer a função de coor-
denador do Curso de Matemática da
Faculdade de Ciências Integradas do
Pontal (FG-1), desta Universidade. O
professor ora designado responderá
pela função a partir de 01/07/2007.
Revoga-se a portaria R n°. 0514/07.
Esta portaria entra em vigor em
01/07/2007.

Portaria R nº. 0652, de 18/06/2007
Designa a professora Joana Luiza
Muylaert de Araújo para exercer a fun-
ção de coordenadora do Programa
de Pós-Graduação em Letras do Ins-
tituto de Letras e Lingüística (FG-1),
desta Universidade. A professora ora
designada responderá pela função a
partir de 18/06/2007. Revoga-se a
portaria R n°. 01261/05. Esta porta-
ria entra em vigor em 18/06/2007.

Portaria R nº. 0655, de 18/06/2007
Exonera a professora Maria Laura de
Oliveira da função de membro da
Comissão de Língua Estrangeira da
Assessoria de Relações Internacio-
nais e Interinstitucionais da Universi-
dade Federal de Uberlândia. Nomeia,
em substituição, a professora Eliane
Caputo Guedes como membro da re-
ferida Comissão. Nomeia o professor
Osvaldo Freitas de Jesus como mem-
bro da Comissão de Língua Estran-

geira da Assessoria de Relações In-
ternacionais e Interinstitucionais da
Universidade Federal de Uberlândia.
Permanecem inalterados, em pleno
vigor, todos os demais termos da por-
taria retro mencionada. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0656, de 18/06/2007
Prorroga o afastamento concedido à
professora Lilia Neves Gonçalves do
Departamento de Música e Artes Cê-
nicas da UFU – FAFCS/DEMAC, pro-
cesso 23117.001375/2003-36, inte-
gral com bolsa PQI/CAPES, confor-
me portaria R nº. 0296 de 16/04/2003,
para o período de 01/03/2007 a
30/04/2007, para continuação dos es-
tudos de doutoramento, na UFRS, na
cidade de Porto Alegre, no Estado do
Rio Grande do Sul, Brasil, conforme
autorização 057/2007-DEMAC. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
retroagindo seus efeitos ao período
mencionado no artigo anterior, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria R nº. 0657, de 18/06/2007
Constitui uma Banca Examinadora
com a finalidade de selecionar can-
didatos da graduação interessados no
Programa de Mobilidade Internacio-
nal para Universidade do Porto-Por-
tugal, Universidade de Évora-Portu-
gal, Universidade do Minho-Portugal
e Universidad de San Antonio UCAM
– Murcia – Espanha. São nomeados
membros desta Banca os professo-
res Renata Rocha Guerra – coorde-
nadora do Curso de Graduação em
Direito, Ana Paula Macedo de Avellar
– coordenadora do Curso de Gradu-
ação de Ciências Econômicas, Joa-
quim Carlos Rossini – coordenadora
do Curso de Graduação de Psicolo-
gia, Adélio José de Moraes – coor-
denador do Curso de Graduação em
Engenharia Elétrica, os docentes
Élcio Mateus – docente do Curso de
Graduação em Educação Física e
Maria Cristina Martins – docente do
Curso de Graduação em Letras, a fim
de que, reunidos sob a presidência
da primeira, executem o disposto no
artigo anterior. Esta portaria entra em
vigor nesta data.
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Portaria R nº. 0658, de 18/06/2007
Determina que as cultivares geradas
pelo Programa de melhoramento de
Soja da Universidade Federal de
Uberlândia, já protegidas e registradas
pelo Professor Osvaldo Toshiyuki Ha-
mawaki, em razão da delegação de
competência conferida pela portaria
R nº. 0212, de 06/03/2007, continua-
rão sob os seus cuidados. O profes-
sor Osvaldo Toshiyuki Hamawaki de-
verá prestar contas à Agência Inte-
lecto, que também passará a acom-
panhar os processos de todos os re-
gistros até então efetuados, bem
como repassar cópia de todos os do-
cumentos que estiverem em seu po-
der, referentes aos registros já efe-
tuados. Determina que o registro jun-
to ao Ministério da Agricultura das pró-
ximas cultivares a serem geradas pelo
Programa de Melhoramento de Soja
será efetuado por intermédio da
Agência Intelecto da Universidade Fe-
deral de Uberlândia. Fica revogada a
portaria R nº. 0212, de 06/03/2007,
exceto quanto aos registros em an-
damento junto ao Ministério da Agri-
cultura, que deverão ser concluídos
com base na portaria ora revogada.
Esta portaria entra em vigor nesta
data.

Portaria R nº. 0660, de 18/06/2007
Concede à servidora Raquel Alves dos
Santos a substituição de mais 02/10
(dois décimos), à sua remuneração,
compreendendo:
– 7° décimo da função de confiança
de Gerente, exercida no período de
03/02/1997 a 02/02/1998 (FG-4).
– 8° décimo da função de confiança
de Gerente, exercida no período de
03/02/1997 a 02/02/1998 (FG-4).
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos financeiros disciplina-
dos pela Lei nº. 9.624, de 02/04/1998.

Portaria R nº. 0661, de 18/06/2007
Designa o professor Milton Vicente Fer-
nandes como substituto da diretora do
Instituto de Psicologia, desta Univer-
sidade, em caso de afastamento, au-
sências e impedimentos da Diretora
daquela Unidade Acadêmica. Esta por-
taria entra em vigor em 18/06/2007.

Portaria R nº. 0662, de 18/06/2007
Dispensa a partir de 23/06/2007 da
função de coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Genética e
Bioquímica do Instituto de Genética e
Bioquímica (FG-1), desta Universida-
de, o professor Milton Vieira Coelho.
Revoga-se a portaria R nº. 0330/05. Esta
portaria entra em vigor em 23/06/2007.

Portaria R nº. 0663, de 18/06/2007
Designa a professora Sandra Morelli
para exercer a função de coordena-
dora do Programa de Pós-Graduação
em Genética e Bioquímica do Institu-
to de Genética e Bioquímica (FG-1),
desta Universidade, em substituição
ao professor Milton Vieira Coelho. O
mandato da professora ora designada
terá a duração de 02 (dois) anos com
seu início a partir de 24/06/2007 e
seu término previsto para 23/06/2009.
Esta portaria entra em vigor em
24/06/2007.

Portaria R nº. 0664, de 21/06/2007
Autoriza, a pedido, o retorno da ser-
vidora Dione Amaral Macêdo, assis-
tente em administração, da Licença
por Motivo de Afastamento do Cônju-
ge, às atividades funcionais a partir
de 25/06/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria R nº. 0667, de 20/06/2007
Inclui o servidor Marco Aurélio Martins
Rodrigues como novo membro da
Comissão Permanente de Sindicância
e Inquérito Administrativo. Mantém as
disposições contidas na portaria nº.
1.186, de 11/11/2005, que constituiu
a Comissão Permanente de Sindi-
cância e Inquérito Administrativo. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0668, de 22/06/2007
Prorroga o afastamento concedido à
professora Maria Eliza Alves Guerra,
da Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo da UFU – FAURB, processo
23117.000906/99-35, integral sem
bolsa, conforme portaria R nº. 0928
de 12/08/2004, para o período de
09/08/2007 a 08/02/2008, para con-
tinuação dos estudos de doutora-

mento, na Universidade Federal de
Uberlândia – UFU, na cidade de
Uberlândia, no Estado de Minas Ge-
rais, Brasil, conforme autorização
056/2007-FAURB. Esta portaria en-
trará em vigor em 09/08/2007, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria R nº. 0671, de 22/06/2007
Dispensa a partir de 21/06/2007 da
função de diretor da Faculdade de
Computação (FG-1), desta Universi-
dade, o professor Pedro Frosi Rosa.
Revoga-se a portaria R nº. 0390/05. Esta
portaria entra em vigor em 21/06/2007.

Portaria R nº. 0672, de 22/06/2007
Designa o professor Jamil Salem
Barbar para exercer a função de di-
retor da Faculdade de Computação
(FG-1), desta Universidade, em subs-
tituição ao professor Pedro Frosi
Rosa. O mandato do professor ora
designado terá a duração de 04 (qua-
tro) anos com seu início a partir de
22/06/2007 e seu término previsto
para 21/06/2011. Esta portaria entra
em vigor em 22/06/2007.

Portaria R nº. 0673, de 22/06/2007
Dispensa a partir de 21/06/2007 da
função de diretor do Instituto de Eco-
nomia (FG-1), desta Universidade, o
professor José Rubens Damas
Garlipp. Revoga-se a portaria R nº.
0332/05. Esta portaria entra em vigor
em 21/06/2007.

Portaria R nº. 0674, de 22/06/2007
Designa o professor Clésio Louren-
ço Xavier para exercer a função de
diretor do Instituto de Economia (FG-
1), desta Universidade, em substitui-
ção ao professor José Rubens Da-
mas Garlipp. O mandato do profes-
sor ora designado terá a duração de
04 (quatro) anos com seu início a
partir de 22/06/2007 e seu término
previsto para 21/06/2011. Esta porta-
ria entra em vigor em 22/06/2007.

Portaria R nº. 0675, de 22/06/2007
Retifica o Art. 1° da portaria R n°.
0586, de 28/05/2007, publicada no
Diário Oficial da União n° 111, Seção
2, página 7, de 12/06/2007, onde se
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lê: “professor Narciso Laranjeira Teles
da Silva”; leia-se: “professor Narci-
so Larangeira Teles da Silva”. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a partir de
01/06/2007.

Portaria R nº. 0676, de 25/06/2007
Nomeia a professora Maria Stela Mar-
ques Ochiucci como membro da Co-
missão de Língua Estrangeira da As-
sessoria de Relações Internacionais
e Interinstitucionais da Universidade
Federal de Uberlândia. Permanecem
inalterados, em pleno vigor, todos os
demais termos da portaria retro men-
cionada. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R nº. 0677, de 25/06/2007
Nomeia a servidora Lizete Maria Ma-
chado como membro da Comissão
Institucional de Colação de Grau da
Universidade Federal e Uberlândia.
Permanecem inalterados, em pleno
vigor, todos os demais termos da por-
taria retro mencionada. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0678, de 25/06/2007
Encerra, nos termos da Resolução 09/
93 de 30/08/1993, do Conselho Uni-
versitário desta Universidade, proces-
so 23117.005392/97-15, estágio pós-
doutoramento, na USP/Ribeirão Pre-
to, da professora Lúcia Helena
Ferreira Mendonça Costa, do Institu-
to de Psicologia da UFU – IPUFU,
com retorno às atividades acadêmi-
cas em 01/03/2007, conforme MI 141/
2007, do IPUFU. Esta portaria entra
em vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos no período retrocitado no arti-
go 1º, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria R nº. 0681, de 26/06/2007
Encerra, nos termos da Resolução 09/
93 de 30/08/1993, do Conselho Uni-
versitário desta Universidade, o pro-
cesso n° 23117.001375/2003-36 de
afastamento integral com bolsa PQI/
CAPES, da professora Lilia Neves
Gonçalves, do Departamento de Mú-
sica e Artes Cênicas da UFU (FAFCS/
DEMAC), cujo retorno às atividades

acadêmicas se deu em 01/05/2007,
e a defesa da tese de doutorado ocor-
reu em 25/05/2007 na UFRGS, con-
forme MI/057/2007 do DEMAC. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
retroagindo seus efeitos ao período
mencionado no artigo anterior,
revogadas as disposições em con-
trário.

Portaria R nº. 0684, de 26/06/2007
Dispensa a partir de 18/06/2007 da
função de assessora especial 4 (FG-
2), desta Universidade, a servidora
Maria das Graças Alencar Urquiza.
Revoga-se a portaria R nº. 0355/03.
Esta portaria entra em vigor em
18/06/2007.

Portaria R nº. 0685, de 26/06/2007
Designa a servidora Deise Maria Pi-
nheiro Araújo para exercer a função
de gerente da Divisão de Cultura e
Artes da Pró-Reitoria de Extensão,
Cultura e Assuntos Estudantis (FG-4),
desta Universidade, em substituição
ao servidor Douglas Paulo Silva. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 26/06/2007.
Esta portaria entra em vigor em
26/06/2007.

Portaria R nº. 0686, de 26/06/2007
Dispensa a partir de 26/07/2007 da
função de coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Física do Ins-
tituto de Física (FG-1), desta Univer-
sidade, o professor Alexandre
Marletta. Revoga-se a portaria R nº.
0893/05. Esta portaria entra em vigor
em 26/07/2007.

Portaria R nº. 0687, de 26/06/2007
Dispensa a partir de 04/07/2007 da
função de coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Ciência da
Computação da Faculdade de Com-
putação (FG-1), desta Universidade,
o professor Carlos Roberto Lopes.
Revoga-se a portaria R nº. 0450/05.
Esta portaria entra em vigor em
04/07/2007.

Portaria R nº. 0688, de 26/06/2007
Dispensa a partir de 15/07/2007 da
função de coordenadora do Progra-

ma de Pós-Gradução em História do
Instituto de História (FG-1), desta Uni-
versidade, a professora Heloisa He-
lena Pacheco Cardoso. Revoga-se a
portaria R nº. 0724/05. Esta portaria
entra em vigor em 15/07/2007.

Portaria R nº. 0689, de 26/06/2007
Dispensa a partir de 11/07/2007 da
função de coordenadora do Curso de
Medicina Veterinária da Faculdade de
Medicina Veterinária (FG-1), desta
Universidade, a professora Mara Re-
gina Bueno de Matos Nascimento.
Revoga-se a portaria R nº. 0762/05.
Esta portaria entra em vigor em
11/07/2007.

Portaria R nº. 0690, de 26/06/2007
Dispensa a partir de 19/06/2007 da
função de coordenador do Curso de
Geografia do Instituto de Geografia
(FG-1), desta Universidade, o profes-
sor Sylvio Luiz Andreozzi. Revoga-se
a portaria R nº. 0662/05. Esta porta-
ria entra em vigor em 19/06/2007.

Portaria R nº. 0691, de 26/06/2007
Concede Licença Capacitação à pro-
fessora Celia Vectore, por 90 dias, no
período de 16/07/2007 a 13/10/2007,
referente ao período aquisitivo de
15/10/1997 a 14/10/2002, a fim de ela-
borar projeto de pesquisa na área de
Psicologia Escolar e Educacional e
concluir um livro acerca das pesqui-
sas desenvolvidas. Esta portaria en-
tra em vigor em 16/07/2007.

Portaria R nº. 0692, de 26/06/2007
Designa a servidora Sandra Regina
Medeiros Mendonça para exercer a
função de secretária do Departamen-
to de Ciências Sociais da Faculdade
de Artes, Filosofia e Ciências Soci-
ais (FG-7), desta Universidade. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 26/06/2007.
Esta portaria entra em vigor em
26/06/2007.

Portaria R nº. 0693, de 26/06/2007
Dispensa a partir de 30/06/2007 da
função de chefe de Setor da Prefei-
tura Universitária (FG-6), desta Uni-
versidade, o servidor Paulo Fernan-
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des Bessa. Revoga-se a portaria R
nº. 083/07. Esta portaria entra em vi-
gor em 30/06/2007.

Portaria R nº. 0694, de 26/06/2007
Dispensa a partir de 30/06/2007 da
função de assessor especial 2 (CD-4),
desta Universidade, a servidora Ros-
sana Valéria Souza Silva. Revoga-se
a portaria R nº. 085/07. Esta portaria
entra em vigor em 30/06/2007.

Portaria R nº. 0695, de 26/06/2007
Designa o servidor Paulo Fernandes
Bessa para exercer a função de as-
sessor especial 2 (CD-4), desta Uni-
versidade, em substituição à servidora
Rossana Valéria Souza Silva. O servi-
dor ora designado responderá pela
função a partir de 01/07/2007. Esta por-
taria entra em vigor em 01/07/2007.

Portaria R nº. 0696, de 26/06/2007
Designa a servidora Rossana Valéria
Souza e Silva para exercer a função
de assessora especial 4 (FG-2), des-
ta Universidade, em substituição à
servidora Maria das Graças Alencar
Urquiza. A servidora ora designada
responderá pela função a partir de
01/07/2007. Esta portaria entra em
vigor em 01/07/2007.

Portaria R nº. 0698, de 26/06/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Luciano Paulo
Tavares. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0699, de 26/06/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Rodrigo Fer-
reira Souza. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0700, de 26/06/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Cláudio Fer-
reira Mendonça. Esta portaria entra
em vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0701, de 26/06/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Adilson Gomes
Faion. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0702, de 26/06/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Fernando Ruiz
Pereira. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0703, de 26/06/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Nilton César
de Souza. Esta portaria entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0704, de 26/06/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Vanessa Fa-
biane Silva Salazar. Esta portaria entra
em vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0705, de 26/06/2007
Homologa a aprovação no Estágio Pro-
batório da servidora Ivanilda Apare-
cida Andrade Junqueira. Esta porta-
ria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Portaria R nº. 0707, de 26/06/2007
Concede à servidora Rute Moraes
Souza a incorporação de mais 02/10
(dois décimos), à sua remuneração,
compreendendo:
– 5° décimo da função de confiança
de Chefe de Setor, exercida no perío-
do de 01/11/1989 a 04/01/1997 (FG-6).
– 6° décimo da função de confiança
de Chefe de Setor, exercida no perío-
do de 01/11/1989 a 04/01/1997 (FG-6).
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros disciplinados
pela Lei nº. 9.624, de 02/04/1998.

Portaria R nº. 0708, de 26/06/2007
Dispensa a partir de 21/06/2007 da
função de chefe do Setor de Diag-
nóstico Estomatológico da Diretoria do
Hospital Odontológico (FG-6), desta
Universidade, o servidor Getúlio Bem
Amorim. Revoga-se a portaria R nº.
0159/03. Esta portaria entra em vigor
em 21/06/2007.

Portaria R nº. 0709, de 26/06/2007
Autoriza, a pedido, o retorno do servi-
dor Paulo César Costa, assistente em
administração, da Licença para Tratar
de Interesses Particulares, às ativida-
des funcionais a partir de 02/07/2007.

Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria R nº. 0710, de 02/07/2007
Constitui uma Comissão com a finali-
dade de elaborar o Projeto Pedagó-
gico Institucional (PPI) da Universi-
dade Federal de Uberlândia. São no-
meados membros desta Comissão os
professores Marisa Lomônaco de
Paula Naves – diretora de Ensino da
Pró-Reitoria de Graduação, José
Francisco Ribeiro – diretor de Pós-
graduação da Pró-Reitoria de Pes-
quisa e Pós-graduação, Gercina San-
tana Novais – diretoria de Extensão
da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura
e Assuntos Estudantis, a fim de que,
reunidos sob a presidência da primei-
ra, executem o disposto no artigo an-
terior. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R nº. 0711, de 02/07/2007
Prorroga por mais 60 dias o prazo
para a conclusão dos trabalhos da
Comissão constituída pela portaria R
nº. 0588, de 31/05/2007. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0712, de 02/07/2007
Prorroga por mais 60 dias o prazo
para a conclusão dos trabalhos da
Comissão constituída pela portaria R
nº. 0303, de 26/03/2007. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0713, de 02/07/2007
Constitui uma Comissão responsável
pela análise e seleção dos Projetos
PEIC/2007/FACIP – Programa de
Extensão Integração UFU/Comunida-
de. São nomeados membros desta
Comissão os professores Ademir Ca-
valheiro – Instituto de Física, Sônia
Maria dos Santos – Faculdade de
Educação, Tânia Regina Brasileiro
Azevedo Teixeira – Faculdade de Ges-
tão e Negócios, Roberto Castanho
Barbosa – Faculdade de Ciências In-
tegradas do Pontal, Lúcia Valente –
Faculdade de Ciências Integradas do
Pontal, Vanessa Suzuky Kataguiri –
Faculdade de Ciências Integradas do
Pontal, Antônio Carlos Ferreira Ba-
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tista – Faculdade de Ciências Inte-
gradas do Pontal, os técnico-adminis-
trativos Izilda Cardoso Costa e Rosa
Maria de Sousa Martins e o discente
Gabriel Pimentel de Melo – curso de
Graduação em História da Faculda-
de de Ciências Integradas do Pontal,
a fim de que, reunidos sob a presi-
dência do primeiro, executem o dis-
posto no artigo anterior. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0714, de 02/07/2007
Nomeia como coordenador, com a
função de coordenar e supervisionar
o Convênio de Cooperação firmado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia – UFU e a University of Missouri
– St. Louis – USA, o professor Kleber
Del Claro – Instituto de Biologia desta
Universidade. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R nº. 0715, de 02/07/2007
Constitui uma Banca Examinadora
com a finalidade de selecionar can-
didatos da graduação interessados no
Programa de Mobilidade Internacio-
nal para a Université Paris 1 – Sor-
bonne – França. São nomeados mem-
bros desta Banca os professores Re-
nata Rocha Guerra – coordenadora
do Curso de Graduação em Direito,
Maria José de Carvalho Ferreira –
docente do Curso de Graduação em
Artes Visuais, a fim de que, reunidos
sob a presidência da primeira, exe-
cutem o disposto no artigo anterior.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0717, de 02/07/2007
Designa a professora Sandra Mara
Alfonso para substituir a diretora da
Faculdade de Artes Filosofia e Ciên-
cias Sociais, desta Universidade, em
caso de afastamentos, ausências e
impedimentos da diretora daquela
Unidade Acadêmica. Revoga-se a
portaria R nº. 0131/07. Esta portaria
entra em vigor em 02/07/2007.
 
Portaria R nº. 0719, de 03/07/2007
Autoriza, tendo por base o Art.20 §4º
e § 5º, Art.95 e Art.102 da Lei 8.112 de
11/12/1990, Lei 11.091 de 12/01/2005
e Decreto Lei 5.707 de 23/02/06, a

prorrogação do afastamento integral
pelo prazo de 06 meses, no período
de 01/07/2007 a 31/12/2007, da ser-
vidora Melani Ribeiro Custódio, mé-
dica, para conclusão da Pós-gradu-
ação, em nível de Doutorado, na área
de Nefrologia, na Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo
– SP – Brasil. Esta portaria entra em
vigor com efeitos retroativos a
01/07/2007.

Portaria R nº. 0720, de 03/07/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor João Gimenez
Perez. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0721, de 03/07/2007
Retifica o Art. 1° da portaria R n°. 0479,
de 09/05/2007, publicada no Diário
Oficial da União n°. 102, Seção 2,
página 20, de 29/05/2007, onde se
lê: “Designar o professor Eduardo
Kojy Takahashi para exercer a fun-
ção de coordenador do Curso de Fí-
sica de Materiais do Instituto de Físi-
ca, desta Universidade, em substitui-
ção à professora Raigna Augusta da
Silva Zadra Armond”; leia-se: “Desig-
nar o professor Eduardo Kojy Taka-
hashi para exercer a função de coor-
denador do Curso de Física de Ma-
teriais do Instituto de Física (FG-1),
desta Universidade, em substituição
à professora Raigna Augusta da Sil-
va Zadra Armond”. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos
retroativos a partir de 03/05/2007.

Portaria R nº. 0722, de 03/07/2007
Dispensa a partir de 30/06/2007 da
função de assessora especial 3 (FG-
1), desta Universidade, a professora
Raigna Augusta da Silva Zadra
Armond. Revoga-se a portaria R
nº.1001A/05. Esta portaria entra em
vigor em 30/06/2007.

Portaria R nº. 0723, de 06/07/2007
Delega competência ao professor
José Antônio Galo, pró-reitor de Pla-
nejamento e Administração desta Uni-
versidade para, observadas as dispo-
sições legais e regulamentares perti-
nentes, vedada a subdelegação, re-

presentar a Universidade Federal de
Uberlândia, na qualidade de outorga-
da cessionária, perante a União, jun-
to à Gerência Regional da Secretaria
do Patrimônio da União no Estado de
Minas Gerais, do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, com
a finalidade de assinar o Contrato de
Cessão de Uso Gratuito do imóvel si-
tuado no lugar denominado “Fazen-
da Capim Branco”, Município de
Uberlândia/MG, constituído de uma
área de 59,00 ha e benfeitorias, con-
forme constam do Processo nº.
21028.006216/98-64 e RIP nº.
5043.00281.500-9, podendo praticar
todos os demais atos necessários à
celebração do instrumento de cessão
de uso objeto desta delegação. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0726, de 06/07/2007
Designa a professora Sandra Apare-
cida de Amo para exercer a função
de coordenadora do Programa de
Pós-Graduação em Ciência da Com-
putação da Faculdade de Computa-
ção (FG-1), desta Universidade, em
substituição ao professor Carlos Ro-
berto Lopes. O mandato da professo-
ra ora designada terá a duração de
02 (dois) anos com seu início a partir
de 06/07/2007 e seu término previsto
para 05/07/2009. Esta portaria entra
em vigor em 06/07/2007.

Portaria R nº. 0727, de 06/07/2007
Designa o professor Sylvio Luiz
Andreozzi para exercer a função de
coordenador do Curso de Geografia
do Instituto de Geografia (FG-1), des-
ta Universidade. O mandato do pro-
fessor ora designado terá a duração
de 02 (dois) anos com seu início a
partir de 06/07/2007 e seu término
previsto para 05/07/2009. Esta porta-
ria entra em vigor em 06/07/2007.

Portaria R nº. 0729, de 06/07/2007
Exonera os professores Orosimbo
Andrade de Almeida Rego e Mário
Paulo Amante Penatti da função de
membros da Comissão responsável
pela análise e seleção dos Projetos
PEIC – Programa de Extensão Inte-
gração UFU/Comunidade. Nomeia,
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em substituição, os professores Anael
Araújo dos Santos – FAMEV e Luiz
Alberto Corticioni – INFIS como mem-
bros da referida Comissão. Perma-
necem inalterados, em pleno vigor,
todos os demais termos da portaria
retro mencionada. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0730, de 06/07/2007
Exonera o administrador Ricardo
Alves Filho da função de membro da
Comissão responsável em desenvol-
ver e apresentar proposta do Plano
Diretor e Projeto Urbanístico do
Campus do Pontal e Plano Diretor do
Campus do Glória. Nomeia, em subs-
tituição, o administrador Thiago
Callado Koba Yashi – FACIP como
membro da referida Comissão. Per-
manecem inalterados, em pleno vigor,
todos os demais termos da portaria
retro mencionada. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0732, de 10/07/2007
Encerra, nos termos da Resolução
09/93 de 30/08/1993, do Conselho
Universitário desta Universidade, o
processo n°. 23117.004613/2003-65
de afastamento integral com bolsa CA-
PES, da professora Geovana Ferreira
Melo Moura, da Faculdade de Edu-
cação da UFU (FACED), cuja defe-
sa da tese de doutorado ocorreu em
06/07/2007 na UFG e o retorno às
atividades acadêmicas se deu em
09/07/2007, conforme MI 253/07-
FACED. Esta portaria entra em vigor
nesta data, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria R nº. 0735, de 11/07/2007
Constitui uma nova Comissão com a
finalidade de elaborar o Projeto do
Curso de Comunicação Social (mo-
dalidade Jornalismo). São nomeados
membros desta Comissão os profes-
sores Paulo Roberto Franco Andrade
– Diretoria de Comunicação Social/
UFU, Antônio de Almeida – Instituto
de História, Bento Itamar Borges –
Faculdade de Artes, Filosofia e Ciên-
cias Sociais, Carlos Alberto Lucena
– Faculdade de Educação, Marcelo
Soares Pereira da Silva – Faculdade

de Educação, Sonia Maria dos San-
tos – Faculdade de Educação e os
jornalistas Flávio Soares – RTU/Divi-
são de Televisão, Marcos Erlan dos
Santos – Sindicato dos Jornalistas de
Minas Gerais e Sandra Satiko Kikuchi
– Diretoria de Comunicação Social/
UFU, a fim de que, reunidos sob a
presidência do primeiro, executem o
disposto no artigo anterior. A Comis-
são ora constituída, deverá no prazo
de 90 dias, contados da data da pu-
blicação desta portaria, apresentar o
Projeto de Curso de Comunicação
Social (modalidade Jornalismo). No-
meia como suplentes o professor
João Marcos Alem – Faculdade de
Artes, Filosofia e Ciências Sociais e
os jornalistas Ana Lúcia Gomes
Anunciação – Diretoria de Comuni-
cação Social/UFU, Cláudia Zardo –
OAB/Uberlândia e Grupo Pão de Açú-
car/Uberlândia, Roberta Gomes Fa-
ria – RTU/TV Universitária e Fabia-
no de Moura Goulart – Diretoria de
Comunicação Social/UFU. Fica
revogada a portaria R nº. 0224, de
03/03/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R nº. 0736, de 11/07/2007
Constitui uma Banca Examinadora
com a finalidade de selecionar can-
didatos da graduação interessados no
Programa de Mobilidade Internacio-
nal para o Centro Universitário de
Sancti Spiritus – Cuba. São nomea-
dos membros desta Banca os profes-
sores Renata Rocha Guerra – coor-
denadora do Curso de Graduação em
Direito, Aldo Duran Gil – docente do
Curso de Graduação em Ciências
Sociais, a fim de que, reunidos sob a
presidência da primeira, executem o
disposto no artigo anterior. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0737, de 12/07/2007
Designa os servidores Adailton Borges
de Oliveira, Mariozan Rosa e João
Batista Borges para, sob a presidên-
cia do primeiro, constituírem uma Co-
missão de Processo Administrativo
Disciplinar, para apurar, no prazo de
60 (sessenta) dias, as possíveis irre-
gularidades referentes aos atos e fa-

tos que constam do processo adminis-
trativo de nº. 23117.003024/2007-93,
bem como as demais infrações co-
nexas que emergirem no decorrer dos
trabalhos. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria R nº. 0738, de 12/07/2007
Dispensa a partir de 15/07/2007 da
função de secretária da Coordena-
ção do Programa de Pós-Graduação
em Química do Instituto de Química
(FG-7), desta Universidade, a servi-
dora Marina de Castro Domingues
Biage. Revoga-se a portaria R nº.
0226/05. Esta portaria entra em vigor
em 15/07/2007.

Portaria R nº. 0739, de 12/07/2007
Designa a servidora Mayta Mamede
Negreto Peixoto para exercer a fun-
ção de secretária da Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em
Química do Instituto de Química (FG-
7), desta Universidade, em substitui-
ção à servidora Marina de Castro
Domingues Biage. A servidora ora
designada responderá pela função a
partir de 16/07/2007. Esta portaria
entra em vigor em 16/07/2007.

Portaria R nº. 0740, de 12/07/2007
Afasta o servidor Paulo Henrique
Escarpa, como medida cautelar, no
processo administrativo disciplinar de
nº. 23117.003024/2007-93, do exer-
cício de seu cargo, pelo prazo de 60
(sessenta dias), sem prejuízo de sua
remuneração, objetivando averiguar e
elucidar os fatos, de forma ética e
harmoniosa, atingindo, desse modo,
o interesse público, cf. faculta o ar-
tigo 147 e parágrafo único da Lei
8.112/90. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria R nº. 0741, de 12/07/2007
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório do servidor Anderson Apa-
recido Tossani. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0743, de 12/07/2007
Dispensa a partir de 10/08/2007 da
função de coordenadora do Curso de
Ciências Sociais da Faculdade de
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Artes, Filosofia e Ciências Sociais
(FG-1), desta Universidade, a profes-
sora Sandra Leila de Paula. Revoga-
se a portaria R nº. 0211/06. Esta por-
taria entra em vigor em 10/08/2007.

Portaria R nº. 0744, de 12/07/2007
Designa o professor Aldo Duran Gil
para exercer pró-tempore a função
de coordenador do Curso de Ciên-
cias Sociais da Faculdade de Artes,
Filosofia e Ciências Sociais (FG-1),
desta Universidade, em substituição à
professora Sandra Leila de Paula. O
professor ora designado responderá
pela função a partir de 11/08/2007. Esta
portaria entra em vigor em 11/08/2007.

Portaria R nº. 0745, de 12/07/2007
Designa a professora Jacy Alves de
Seixas para exercer a função de co-
ordenadora do Programa de Pós-Gra-
duação em História do Instituto de
História (FG-1), desta Universidade,
em substituição à professora Heloisa
Helena Pacheco Cardoso. O manda-
to da professora ora designada terá
a duração de 02 (dois) anos com seu
início a partir de 16/07/2007 e seu tér-
mino previsto para 15/07/2009. Esta
portaria entra em vigor em 16/07/2007.

Portaria R nº. 0746, de 12/07/2007
Designa o professor Elias Bitencourt
Teodoro para substituir a coordena-
dora do Curso de Engenharia Me-
catrônica da Faculdade de Engenha-
ria Mecânica, desta Universidade, em
caso de afastamentos, ausências e
impedimentos da coordenadora do
referido Curso. Esta portaria entra em
vigor em 12/07/2007.

Portaria R nº. 0748, de 12/07/2007
Designa o professor Domingos Alves
Rade para substituir o coordenador
do Curso de Engenharia Mecânica da
Faculdade de Engenharia Mecânica,
desta Universidade, em caso de afas-
tamentos, ausências e impedimentos
do coordenador do referido Curso. Esta
portaria entra em vigor em 12/07/2007.

Portaria R nº. 0749, de 12/07/2007
Dispensa a partir de 31/08/2007 da
função de diretor da Escola de Edu-

cação Básica do Gabinete do Reitor
(CD-4), desta Universidade, o profes-
sor Hudson Rodrigues Lima. Revoga-
se a portaria R nº. 0702/03. Esta por-
taria entra em vigor em 31/08/2007.

Portaria R nº. 0750, de 12/07/2007
Designa a professora Elizabet Re-
zende de Faria para exercer a fun-
ção de diretora da Escola de Educa-
ção Básica do Gabinete do Reitor
(CD-4), desta Universidade, em subs-
tituição ao professor Hudson Rodri-
gues de Lima. O mandato da profes-
sora ora designada terá a duração
de 04 (quatro) anos com seu início a
partir de 01/09/2007 e seu término
previsto para 31/08/2011. Esta porta-
ria entra em vigor em 01/09/2007.

Portaria R nº. 0751, de 12/07/2007
Exonera o professor Luis Fernando
Faina como substituto do diretor da
Faculdade de Computação, desta Uni-
versidade, em caso de afastamentos,
ausências e impedimentos da Direto-
ra daquela Unidade Acadêmica. Re-
voga-se a portaria R nº. 0725/05. Esta
portaria entra em vigor em 12/07/2007.

Portaria R nº. 0757, de 16/07/2007
Fica constituída uma Comissão de
Sindicância para apurar possível que-
bra de sigilo no processo de confec-
ção de provas avaliativas de discipli-
nas ministradas pela Faculdade de
Engenharia Civil. São nomeados
membros desta Comissão os pro-
fessores Sidney Ruocco Júnior
(ICBIM), João Jorge Ribeiro Damas-
ceno (FEQUI) e Antônio Pedro Clapis,
a fim de que, reunidos sob a presi-
dência do primeiro, executem o dis-
posto no artigo anterior. A Comissão,
ora constituída, deverá apresentar ao
reitor, no prazo de 30 dias, a contar
da data desta portaria, o relatório con-
clusivo, nos termos do artigo 145, pa-
rágrafo único, da Lei 8.112/90. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0758, de 16/07/2007
Designa a servidora Fátima Concei-
ção Ferreira para exercer a função
de assessora especial 4 (FG-2), des-
ta Universidade. A servidora ora de-

signada responderá pela função a
partir de 16/07/2007. Esta portaria
entra em vigor em 16/07/2007.

Portaria R nº. 0759, de 16/07/2007
Designa a professora Mara Regina
Bueno de Mattos Nascimento para
exercer pró-tempore a função de co-
ordenadora do Curso de Medicina
Veterinária da Faculdade de Medici-
na Veterinária (FG-1), desta Univer-
sidade. A professora ora designada
responderá pela função a partir de
16/07/2007. Esta portaria entra em
vigor em 16/07/2007.

Portaria R nº. 0760, de 16/07/2007
Dispensa a partir de 19/07/2007 da
função de coordenadora do Curso de
Direito da Faculdade de Direito (FG-
1), desta Universidade, a professora
Shirlei Silmara Freitas Mello. Revoga-
se a portaria R nº. 1081/05. Esta por-
taria entra em vigor em 19/07/2007.

Portaria R nº. 0761, de 16/07/2007
Designa o professor Arley Cesar
Felipe para exercer a função de co-
ordenador do Curso de Direito da
Faculdade de Direito (FG-1), desta
Universidade, em substituição à pro-
fessora Shirlei Silmara Freitas Mello.
O mandato do professor ora desig-
nado terá a duração de 02 (dois) anos
com seu início a partir de 20/07/2007
e seu término previsto para 19/07/2009.
Esta portaria entra em vigor em
20/07/2007.

Portaria R nº. 0762, de 16/07/2007
Dispensa a partir de 22/07/2007 da
função de diretor do Centro de Pes-
quisa Sócio-Econômico do Instituto
de Economia (FG-3), desta Universi-
dade, o servidor André Luiz Teles
Rodrigues. Revoga-se a portaria R nº.
0778/05. Esta portaria entra em vigor
em 22/07/2007.

Portaria R nº. 0763, de 16/07/2007
Designa o servidor André Luiz Teles
Rodrigues para exercer a função de
diretor do Centro de Pesquisa Sócio-
Econômico do Instituto de Economia
(FG-3), desta Universidade. O man-
dato do servidor ora designado terá a
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duração de 02 (dois) anos com seu
início a partir de 23/07/2007 e seu
término previsto para 22/07/2009.
Esta portaria entra em vigor em
23/07/2007.

Portaria R nº. 0764, de 16/07/2007
Designa o professor José Rubens
Damas Garlipp como substituto do di-
retor do Instituto de Economia, desta
Universidade, em caso de afastamen-
to, ausências e impedimentos do Di-
retor daquela Unidade Acadêmica.
Revoga-se a portaria R n°. 0583/05.
Esta portaria entra em vigor em
16/07/2007.

Portaria R nº. 0765, de 16/07/2007
Designa o servidor Humberto Ferreira
Borges para exercer a função de ge-
rente de Divisão da Diretoria de Ad-
ministração Pessoal da Pró-Reitoria
de Recursos Humanos (FG-4), desta
Universidade, em substituição ao ser-
vidor Roberto Cândido dos Reis. O
servidor ora designado responderá
pela função a partir de 01/07/2007.
Esta portaria entra em vigor em
01/07/2007.

Portaria R nº. 0766, de 19/07/2007
Autoriza, nos termos da Resolução
09/93 de 30/08/1993, do Conselho

Universitário desta Universidade, o
afastamento integral, sem bolsa, por
um período de 12 meses, a partir de
01/08/2007 a 31/07/2008, da professo-
ra Christina da Silva Roquette Lo-
preato, do Instituto de História da UFU-
INHIS, processo 23117.004103/98-41,
para cursar pós-graduação, nível pós-
doutorado, na área de História, na
Universidade Estadual de Campinas
– UNICAMP, na cidade de Campinas,
no Estado de Minas Gerais, Brasil.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
revogadas as disposições em contrário.

Portaria R nº. 0774, de 25/07/2007
Constitui uma Banca Examinadora
com a finalidade de selecionar can-
didatos da graduação interessados no
Programa de Mobilidade Internacio-
nal para o Centro Universitário de
Sancti Spiritus – Cuba (Edital ASDRI
nº. 027/07). São nomeados membros
desta Banca os professores Célia
Rocha Calvo – docente do Curso de
Graduação em História, Marina Fer-
reira de Souza Antunes – docente do
Curso de Graduação em Educação
Física e Janethe Deolina de Oliveira
Pena – docente do Curso de Gradu-
ação em Ciências Biomédicas, a fim
de que, reunidos sob a presidência
da primeira, executem o disposto no

artigo anterior. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R nº. 0775, de 25/07/2007
Constitui uma Banca Examinadora
com a finalidade de selecionar can-
didatos da graduação interessados no
Programa de Mobilidade Internacio-
nal para a Universitá degli Studi di
Siena – Itália. São nomeados mem-
bros desta Banca os professores Re-
nata Rocha Guerra – coordenadora
do Curso de Graduação em Direito,
Marina Ferreira de Souza Antunes –
docente do Curso de Graduação em
Educação Física e Janethe Deolina
de Oliveira Pena – docente do Curso
de Graduação em Ciências Biomé-
dicas, a fim de que, reunidos sob a
presidência da primeira, executem o
disposto no artigo anterior. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0780, de 30/07/2007
Exonera a servidora Ana Maria
Guirado Rodrigues da função de
membro da Comissão de Insalubrida-
de e Periculosidade da Universidade
Federal de Uberlândia – COIPE. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
revogando-se as disposições em con-
trário, principalmente as da portaria
R nº. 0238, de 21/03/2005.

PORTARIAS DA PROREH
Portaria Proreh nº. 0714, de 29/03/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação D, nível
de capacitação II, ao servidor João
Luiz Neto, lotado no Setor de Proto-
colo. Esta portaria entra em vigor nes-
ta data; com efeitos financeiros re-
troativos a 26/03/2007.

Portaria Proreh nº. 0750, de 27/03/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação A, nível
de capacitação II, à servidora Sebas-
tiana da Silva Lourenço, lotada no
Setor de Limpeza Engenheiro Diniz.
Esta portaria entra em vigor nesta
data; com efeitos financeiros retroa-
tivos a 06/03/2007.

Portaria Proreh nº. 0869, de 26/04/2007
Retifica a Portaria Proreh nº. 0475,
de 27/02/2007, da servidora Wanda
Aparecida Lopes, lotada na Clínica
Cirúrgica 2 – Internação, onde se lê:
“no percentual de 10% (dez por cen-
to)”; leia-se: “no percentual de 15%
(quinze por cento)”; com efeitos fi-
nanceiros retroativos a 08/02/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0870, de 26/04/2007
Concede incentivo à qualificação, no
percentual de 10% (dez por cento), à
servidora Ismara Lourdes Silva Ja-
nuário, lotada na Diretoria de Enfer-
magem. Esta portaria entra em vigor
nesta data; com efeitos financeiros

retroativos a 10/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0871, de 26/04/2007
Concede incentivo à qualificação, no
percentual de 10% (dez por cento),
ao servidor João Bosco Chadu Junior,
lotado na Cirurgia Geral. Esta portaria
entra em vigor nesta data; com efeitos
financeiros retroativos a 05/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0872, de 26/04/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação A, nível
de capacitação II, à servidora Maria
Nilda de Oliverira Souza, lotada na
Divisão de Conservação e Limpeza.
Esta portaria entra em vigor nesta
data; com efeitos financeiros retroa-
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tivos a 04/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0873, de 26/04/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação D, nível
de capacitação II, ao servidor Otávio
Molinaroli, lotado no Instituto de Quí-
mica. Esta portaria entra em vigor
nesta data; com efeitos financeiros
retroativos a 17/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0874, de 26/04/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação C, nível
de capacitação II, ao servidor Paulo
Martins, lotado no Setor de Tráfego e
Oficinas. Esta portaria entra em vigor
nesta data; com efeitos financeiros
retroativos a 10/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0875, de 26/04/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação C, nível
de capacitação II, à servidora Solan-
ge Alves da Silva, lotada na Divisão
de Enfermagem. Esta portaria entra
em vigor nesta data; com efeitos fi-
nanceiros retroativos a 09/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0876, de 26/04/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação E, nível
de capacitação II, à servidora Vanessa
Custódio Afonso, lotada no Setor de
Nutrição e Dietética. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data; com efeitos
financeiros retroativos a 10/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0877, de 26/04/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação E, nível
de capacitação II, à servidora Vera
Beatriz Miranda Pacheco, lotada na
Divisão Ambulatório Odontológico
Jaraguá. Esta portaria entra em vigor
nesta data; com efeitos financeiros
retroativos a 17/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0878, de 26/04/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação C, nível
de capacitação II, ao servidor Vilson
Ferreira da Silva, lotado no Setor de
Recepção do Almoxarifado. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data; com efei-
tos financeiros retroativos a 11/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0879, de 26/04/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação D, nível
de capacitação III, ao servidor Walmir
José da Costa, lotado no Núcleo de
Vigilância Epidemiologia. Esta portaria
entra em vigor nesta data; com efeitos
financeiros retroativos a 05/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0880, de 26/04/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação D, nível
de capacitação III, ao servidor Walter
Martins Terreri, lotado na Faculdade de
Ciências Contábeis. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data; com efeitos
financeiros retroativos a 10/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0881, de 26/04/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação D, nível
de capacitação II, ao servidor André
Macedo Fonseca, lotado no Instituto
de Química. Esta portaria entra em
vigor nesta data; com efeitos finan-
ceiros retroativos a 17/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0882, de 26/04/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação D, nível
de capacitação IV, à servidora Cintia
Pereira César Nunes, lotada na Co-
ordenação do Curso de Graduação
em Ciências Contábeis. Esta portaria
entra em vigor nesta data; com efeitos
financeiros retroativos a 04/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0883, de 26/04/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação D, nível
de capacitação II, à servidora Clau-
dia de Fátima Costa, lotada na Dire-
toria de Provimento e Acompanha-
mento de Carreira. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data; com efeitos
financeiros a partir de 04/05/2007.

Portaria Proreh nº. 0884, de 26/04/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação C, nível
de capacitação IV, ao servidor Clóvis
Antônio Fonseca, lotado na Divisão
Apoio ao Estudante. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data; com efeitos
financeiros retroativos a 05/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0885, de 26/04/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação D, nível
de capacitação II, à servidora Ludmila
Guerra de Moura, lotada na Divisão
de Folha de Pagamento. Esta portaria
entra em vigor nesta data; com efei-
tos financeiros a partir de 04/05/2007.

Portaria Proreh nº. 0886, de 26/04/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação D, nível
de capacitação III, à servidora Lin-
damar Maria de Menezes, lotada no
Hemocentro. Esta portaria entra em
vigor nesta data; com efeitos finan-
ceiros retroativos a 18/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0887, de 26/04/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação D, nível
de capacitação II, à servidora June
Cristien Braz, lotada no Setor de Matrí-
cula – Santa Mônica. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data; com efeitos
financeiros retroativos a 16/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0888, de 26/04/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação D, nível de
capacitação II, ao servidor José Pe-
reira Costa, lotado na Divisão de Apoio
Serv. Odontológico. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data; com efeitos
financeiros retroativos a 22/03/2007.

Portaria Proreh nº. 0889, de 26/04/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação D, nível
de capacitação III, à servidora Ernes-
tina Simão Viana Ferreira, lotada na
Gestão de Ambulatório Central. Esta
portaria entra em vigor nesta data;
com efeitos financeiros retroativos a
01/09/2006.

Portaria Proreh nº. 0890, de 26/04/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação D, nível
de capacitação II, ao servidor Edmil-
son de Oliveira Rocha, lotado no Ins-
tituto de Química. Esta portaria entra
em vigor nesta data; com efeitos fi-
nanceiros retroativos a 17/04/2007.
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Portaria Proreh nº. 0891, de 26/04/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação D, nível
de capacitação II, ao servidor Edmar
Eustáquio de Souza, lotado no Insti-
tuto de Química. Esta portaria entra
em vigor nesta data; com efeitos fi-
nanceiros retroativos a 17/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0892, de 26/04/2007
Concede progressão por capacitação,
para o nível de classificação A, nível
de capacitação II, à servidora Coracy
Silva Ribeiro, lotada no Setor de Limpe-
za – Engenheiro Diniz. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data; com efeitos
financeiros retroativos a 05/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0934, de 08/05/2007
Concede progressão por mérito, do
nível de classificação A, nível de ca-
pacitação 4, padrão de vencimento
13, para o nível de classificação A, ní-
vel de capacitação 4 e padrão de ven-
cimento 14, à servidora Maria de Lour-
des Belarmino, lotada na Divisão de
Conservação e Limpeza. Esta portaria
entra em vigor nesta data; com efeitos
financeiros retroativos a 02/04/2005.

Portaria Proreh nº. 0935, de 08/05/2007
Concede progressão por mérito, do
nível de classificação A, nível de ca-
pacitação 4, padrão de vencimento
14, para o nível de classificação A, ní-
vel de capacitação 4 e padrão de ven-
cimento 15, à servidora Maria de Lour-
des Belarmino, lotada na Divisão de
Conservação e Limpeza. Esta portaria
entra em vigor nesta data; com efeitos
financeiros retroativos a 02/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0936, de 08/05/2007
Concede progressão por mérito, do
nível de classificação D, nível de capa-
citação 4, padrão de vencimento 15,
para o nível de classificação D, nível de
capacitação 4 e padrão de vencimento
16, à servidora Elizete Mendes Rosa,
lotada na Divisão de Fomentos, Pro-
gramas e Projetos. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data; com efeitos
financeiros retroativos a 23/04/2006.

Portaria Proreh nº. 0937, de 09/05/2007
Concede progressão por mérito, do

nível de classificação C, nível de
capacitação 1, padrão de vencimen-
to 14, para o nível de classificação
C, nível de capacitação 1 e padrão
de vencimento 15, à servidora Ada
Malaquias da Silva, lotada na UTI –
Pediátrico. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data; com efeitos financei-
ros retroativos a 26/04/2005.

Portaria Proreh nº. 0938, de 09/05/2007
Concede progressão por mérito, do
nível de classificação C, nível de
capacitação 1, padrão de vencimen-
to 15, para o nível de classificação
C, nível de capacitação 1 e padrão
de vencimento 16, à servidora Ada
Malaquias da Silva, lotada na UTI –
Pediátrico. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data; com efeitos financei-
ros retroativos a 26/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0941, de 14/05/2007
Concede progressão por mérito, do
nível de classificação C, nível de
capacitação 2, padrão de vencimen-
to 15, para o nível de classificação
C, nível de capacitação 2 e padrão
de vencimento 16, à servidora Jaus-
mira Pereira Oliveira, lotada no Setor
de Copas. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data; com efeitos financei-
ros retroativos a 11/05/2007.

Portaria Proreh nº. 0943, de 15/05/2007
Concede incentivo à qualificação, no
percentual de 10% (dez por cento),
ao servidor Benedito Reis Caetano,
lotado na Faculdade de Engenharia
Mecânica. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data; com efeitos financei-
ros retroativos a 24/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0944, de 15/05/2007
Concede progressão por capacitação,
do nível de classificação C, nível de
capacitação I, padrão de vencimento
9, para o nível de classificação C,
nível de capacitação II e padrão de
vencimento 9, à servidora Sueli de
Fátima Santos Gonçalves, lotado no
Setor de Circulação Reserva. Esta
portaria entra em vigor nesta data;
com efeitos financeiros retroativos a
23/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0945, de 15/05/2007
Concede progressão por capacitação,
do nível de classificação D, nível de
capacitação I, padrão de vencimento
1, para o nível de classificação D,
nível de capacitação II e padrão de
vencimento 1, ao servidor Sergio Araú-
jo Carvalho Filho, lotado no Setor de
Informática Estatística do Hospital de
Clínicas. Esta portaria entra em vigor
nesta data; com efeitos financeiros
retroativos a 09/05/2007.

Portaria Proreh nº. 0947, de 15/05/2007
Concede progressão por capacitação,
do nível de classificação C, nível de
capacitação III, padrão de vencimento
12, para o nível de classificação C,
nível de capacitação IV e padrão de
vencimento 12, ao servidor Max Aor
Marques, lotado no Instituto de Ciên-
cias Biomédicas. Esta portaria entra
em vigor nesta data; com efeitos fi-
nanceiros retroativos a 09/05/2007.

Portaria Proreh nº. 0948, de 15/05/2007
Concede progressão por capacitação,
do nível de classificação C, nível de
capacitação I, padrão de vencimento
16, para o nível de classificação C,
nível de capacitação II e padrão de
vencimento 16, ao servidor Mauricio
Suzigan, lotado no Setor de Repro-
grafia Umuarama. Esta portaria entra
em vigor nesta data; com efeitos fi-
nanceiros retroativos a 02/05/2007.

Portaria Proreh nº. 0949, de 15/05/2007
Concede progressão por capacitação,
do nível de classificação A, nível de
capacitação I, padrão de vencimento
11, para o nível de classificação A,
nível de capacitação II e padrão de
vencimento 11, à servidora Marisa de
Oliveira Santos, lotada no Setor de
Arquivo Médico Hospital das Clínicas.
Esta portaria entra em vigor nesta
data; com efeitos financeiros retroa-
tivos a 10/05/2007.

Portaria Proreh nº. 0950, de 15/05/2007
Concede progressão por capacitação,
do nível de classificação C, nível de
capacitação I, padrão de vencimento
10, para o nível de classificação C,
nível de capacitação II e padrão de
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vencimento 10, à servidora Maria
Aparecida Fontoura, lotado na Coor-
denação do Curso de Pós-Gradua-
ção Agronomia. Esta portaria entra em
vigor nesta data; com efeitos finan-
ceiros retroativos a 25/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0951, de 15/05/2007
Concede progressão por capacitação,
do nível de classificação C, nível de
capacitação I, padrão de vencimento
13, para o nível de classificação C,
nível de capacitação II e padrão de
vencimento 13, à servidora Lázara
Divina Neves, lotada na Enfermagem
Pediatria Internação. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data; com efeitos
financeiros retroativos a 17/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0952, de 15/05/2007
Concede progressão por capacitação,
do nível de classificação A, nível de
capacitação I, padrão de vencimento
09, para o nível de classificação A,
nível de capacitação II e padrão de
vencimento 09, ao servidor Jurandir
Bezerra de Moura, lotado no Setor de
Reprografia Umuarama. Esta portaria
entra em vigor nesta data; com efeitos
financeiros retroativos a 08/05/2007.

Portaria Proreh nº. 0953, de 15/05/2007
Concede progressão por capacitação,
do nível de classificação C, nível de
capacitação I, padrão de vencimento
13, para o nível de classificação C,
nível de capacitação II e padrão de
vencimento 13, ao servidor Jovair
Vieira dos Santos, lotado no Setor de
Trafego e Oficinas. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data; com efeitos
financeiros retroativos a 30/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0954, de 15/05/2007
Concede progressão por capacitação,
do nível de classificação C, nível de
capacitação I, padrão de vencimento
13, para o nível de classificação C,
nível de capacitação II e padrão de
vencimento 13, ao servidor Jordair
dos Reis Cunha, lotado no Setor de
Reprografia Umuarama. Esta por-
taria entra em vigor nesta data; com
efeitos financeiros retroativos a
09/05/2007.

Portaria Proreh nº. 0955, de 15/05/2007
Concede progressão por capacitação,
do nível de classificação D, nível de
capacitação I, padrão de vencimento
06, para o nível de classificação D,
nível de capacitação II e padrão de
vencimento 06, ao servidor Geraldo
de Oliveira Coelho, lotado no Setor
de Radiologia. Esta portaria entra em
vigor nesta data; com efeitos finan-
ceiros retroativos a 09/05/2007.

Portaria Proreh nº. 0956, de 15/05/2007
Concede progressão por capacitação,
do nível de classificação D, nível de
capacitação I, padrão de vencimento
1, para o nível de classificação D,
nível de capacitação II e padrão de
vencimento 1, ao servidor Adriano
Teixeira de Souza Almeida, lotado na
Secretaria do Instituto de Ciências
Biomédicas. Esta portaria entra em
vigor nesta data; com efeitos finan-
ceiros retroativos a 03/05/2007.

Portaria Proreh nº. 0957, de 15/05/2007
Concede progressão por capacitação,
do nível de classificação A, nível de
capacitação I, padrão de vencimento
14, para o nível de classificação A,
nível de capacitação II e padrão de
vencimento 14, à servidora Vanda
Gonçalves da Cunha, lotado na Divi-
são de Conservação e Limpeza. Esta
portaria entra em vigor nesta data;
com efeitos financeiros retroativos a
30/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0963, de 15/05/2007
Concede progressão por mérito, do
nível de classificação A, nível de ca-
pacitação 1, padrão de vencimento
14, para o nível de classificação A,
nível de capacitação 1 e padrão de
vencimento 15, à servidora Eurides
Machado Cardoso, lotada no Setor de
Limpeza – Umuarama. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data; com efeitos
financeiros retroativos a 05/06/2005.

Portaria Proreh nº. 0967, de 17/05/2007
Concede progressão por capacitação,
do nível de classificação D, nível de
capacitação 2, padrão de vencimen-
to 14, para o nível de classificação
D, nível de capacitação 2 e padrão

de vencimento 15, à servidora Nilda
Antonia dos Reis Silva, lotada no Se-
tor de Enfermagem. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data; com efeitos
financeiros retroativos a 24/06/2007.

Portaria Proreh nº. 0968, de 17/05/2007
Concede progressão por mérito, do
nível de classificação D, nível de
capacitação 2, padrão de vencimen-
to 14, para o nível de classificação
D, nível de capacitação 2 e padrão
de vencimento 15, ao servidor Getú-
lio Bem de Amorim, lotado no Setor
de Diagnóstico e Estomatológico. Esta
portaria entra em vigor nesta data;
com efeitos financeiros retroativos a
26/08/2006.

Portaria Proreh nº. 0973, de 25/05/2007
Designa a servidora Maria Aparecida
Carrijo para substituir a diretora da
Diretoria de Administração de Progra-
mas Sociais da Pró-Reitoria de Re-
cursos Humanos (CD-4), desta Uni-
versidade, no período de 28/05/2007
a 31/05/2007. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 25/05/2007.

Portaria Proreh nº. 0976, de 25/05/2007
Concede Progressão Funcional, da
classe de Adjunto nível 4, com Dou-
torado, para a Classe de Associado
nível 1, com Doutorado, à professora
Ana Luiza Ferreira Campos Maragno.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0977, de 25/05/2007
Concede Progressão Funcional, da
classe de Adjunto nível 4, com Dou-
torado, para a Classe de Associado
nível 1, com Doutorado, ao professor
Osvaldo Toshiyuki Hamawaki. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0978, de 25/05/2007
Concede Progressão Funcional, da
classe de Adjunto nível 4, com Dou-
torado, para a Classe de Associado
nível 1, com Doutorado, ao professor
Paulo Roberto Albiery Nery. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.
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Portaria Proreh nº. 0980, de 28/05/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 1, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 2, com Dou-
torado, ao professor Roberto Elias
Campos. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria Proreh nº. 0981, de 28/05/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 2, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 3, com Dou-
torado, ao professor Jairo Dias Car-
valho. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria Proreh nº. 0982, de 28/05/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 2, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 3, com Douto-
rado, ao professor Fábio de Oliveira.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0983, de 28/05/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 2, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 3, com Dou-
torado, ao professor Geraldo Batista
de Melo. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria Proreh nº. 0984, de 28/05/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 3, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 4, com Dou-
torado, ao professor José Rubens Da-
mas Garlipp. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0985, de 28/05/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 1, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 2, com Dou-
torado, à professora Maria Irene Mi-
randa. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria Proreh nº. 0986, de 29/05/2007
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.

1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Teresa Cristina
Melo da Silveira por mais 229 dias, a
partir de 01/06/2007, e altera o salá-
rio de R$ 904,42 para R$ 1.290,07.
Esta portaria entra em vigor nesta data
alterando o artigo 1º da portaria nº.
0923, de 04/05/2007.

Portaria Proreh nº. 0988, de 30/05/2007
Concede licença-prêmio por assi-
duidade à servidora Dagmar do
Carmo Oliveira de Sales, a partir de
04/06/2007 a 03/07/2007, referente
ao período aquisitivo de 01/02/1980
a 31/01/1985. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0989, de 30/05/2007
Concede licença-prêmio por assi-
duidade à servidora Dulce Vangeli
Carneiro Palmezano, a partir de
06/06/2007 a 05/07/2007, referente
ao período aquisitivo de 28/05/1991
a 27/05/1996. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0990, de 30/05/2007
Concede licença-prêmio por assiduida-
de à servidora Geralita Euzébio Alves,
a partir de 01/06/2007 a 30/06/2007,
referente ao período aquisitivo de
01/03/1990 a 28/02/1995. Esta por-
taria entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0991, de 30/05/2007
Concede licença-prêmio por assidui-
dade ao servidor Manuel Raimundo
Nogueira Silva, a partir de 01/06/2007
a 30/07/2007, referente ao período aqui-
sitivo de 01/05/1988 a 30/04/1993.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria Proreh nº. 0992, de 30/05/2007
Concede licença-prêmio por assidui-
dade à servidora Marlene das Gra-
ças Silva, a partir de 01/06/2007 a
30/06/2007, referente ao período aqui-
sitivo de 07/04/1988 a 06/04/1993.

Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh nº. 0993, de 30/05/2007
Concede licença-prêmio por assiduida-
de à servidora Silvania Garcia Felipe,
a partir de 01/06/2007 a 30/06/2007,
referente ao período aquisitivo de
06/11/1989 a 05/11/1994. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0994, de 30/05/2007
Concede licença-prêmio por assi-
duidade à servidora Verenides da Sil-
va Oliveira, a partir de 04/06/2007 a
03/07/2007, referente ao período aqui-
sitivo de 17/03/1991 a 16/03/1996.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh n°. 1002, de 05/06/2007
Designa a servidora Ana Maria da
Silva para substituir a secretária da
Vice-Reitoria (FG-6), desta Univer-
sidade, no período de 11/06/2007 a
10/07/2007. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 11/06/2007.
 
Portaria Proreh nº. 1005, de 05/06/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 2, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 3, com Dou-
torado, à professora Eliane Schmaltz
Ferreira Andrade. Esta portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 1006, de 05/06/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 2, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 3, com Dou-
torado, à professora Mônica Chaves
Abdala. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria Proreh nº. 1007, de 05/06/2007
Concede Progressão Funcional, da
classe de Adjunto nível 4, com Dou-
torado, para a Classe de Associado
nível 1, com Doutorado, ao professor
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Ariovaldo Antonio Giaretta. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 1008, de 05/06/2007
Concede Progressão Funcional, da
classe de Adjunto nível 4, com Dou-
torado, para a Classe de Associado
nível 1, com Doutorado, ao professor
Sinésio Gomide Júnior. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 1009, de 06/06/2007
Designa a servidora Joelma dos Reis
Soares de Moura para substituir a
chefe do Setor de Orientação Social
da Pró-Reitoria de Recursos Huma-
nos (FG-6), desta Universidade, no
período de 11/06/2007 a 20/06/2007.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 11/06/2007.

Portaria Proreh n°. 1010, de 06/06/2007
Designa a servidora Joana D’Arc Oli-
veira para substituir a chefe do Setor
de Limpeza João Pinheiro da Prefei-
tura Universitária (FG-6), desta Uni-
versidade, no período de 01/06/2007
a 30/06/2007. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 01/06/2007.

Portaria Proreh n°. 1011, de 06/06/2007
Designa a servidora Maria Divina Men-
des para substituir a chefe do Setor
de Limpeza João Pinheiro da Prefeitu-
ra Universitária (FG-6), desta Univer-
sidade, no período de 01/07/2007 a
31/07/2007. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 01/07/2007.

Portaria Proreh nº. 1012, de 11/06/2007
Contrata, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.002448/2007-31, Mariza Bar-
bosa de Oliveira, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e sa-
lário correspondente à classe de au-
xiliar, nível 1, com graduação, para a

Faculdade de Artes, Filosofia e Ciên-
cias Sociais, Dept°. de Artes Plás-
ticas. O referido contrato deverá vi-
gorar pelo período de 01/06/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria Proreh nº. 1013, de 11/06/2007
Contrata, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.002294/2007-87, Michelle da
Silva Borges, como professora subs-
tituta, em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de assisten-
te, nível 1, com mestrado, para o Ins-
tituto de Economia, na vaga oriunda
da vacância de Milton Biage, ocorri-
da em 30/03/2007. O referido con-
trato deverá vigorar pelo período de
23/05/2007 a 31/08/2007. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 1014, de 11/06/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.002295/2007-21, Ricardo José
dos Santos, como professor substitu-
to, em regime de trabalho de 40 (qua-
renta) horas semanais e salário cor-
respondente à classe de assistente,
nível 1, com mestrado, para o Institu-
to de Economia, na vaga oriunda da
vacância de Marcelo Dias Carcanho-
lo, ocorrida em 06/02/2007. O referi-
do contrato deverá vigorar pelo perí-
odo de 23/05/2007 a 31/08/2007. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria Proreh nº. 1015, de 11/06/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.002221/2007-95, Jakes Paulo
Felix dos Santos, como professor
substituto, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e sa-

lário correspondente à classe de au-
xiliar, nível 1, com graduação, para o
Instituto de Geografia. O referido con-
trato deverá vigorar pelo período de
21/05/2007 a 31/08/2007. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 1016, de 11/06/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.002222/2007-30, Mizant Couto
de Andrade, como professor substi-
tuto, em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de assisten-
te, nível 1, com mestrado, para o Ins-
tituto de Geografia. O referido con-
trato deverá vigorar pelo período de
21/05/2007 a 31/08/2007. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 1017, de 11/06/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.002381/2007-34, Nelson Ney
Dantas Cruz, como professor substi-
tuto, em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de auxiliar,
nível 1, com graduação, para o Ins-
tituto de Geografia. O referido con-
trato deverá vigorar pelo período de
28/05/2007 a 31/08/2007. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 1018, de 11/06/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.002449/2007-85, Eneida
César Mastrantonio, como professo-
ra substituta, em regime de trabalho
de 40 (quarenta) horas semanais e
salário correspondente à classe de
adjunto, nível 1, com doutorado, para
o Instituto de Ciências Biomédicas.
O referido contrato deverá vigorar pelo
período de 01/06/2007 a 31/08/2007.
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Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria Proreh nº. 1019, de 11/06/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.002382/2007-89, Andreia Es-
píndola Vieira, como professora subs-
tituta, em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de auxiliar,
nível 1, com graduação, para o Insti-
tuto de Ciências Biomédicas, na vaga
oriunda da Licença Maternidade de
Paula Dechichi Barbar. O referido
contrato deverá vigorar pelo período
de 15/05/2007 a 11/09/2007. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria Proreh nº. 1020, de 11/06/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.002441/2007-19, Ana Paula
Ferreira, como professora substituta,
em regime de trabalho de 40 (qua-
renta) horas semanais e salário cor-
respondente à classe C nível 1, com
graduação, para a Escola Técnica de
Saúde, na vaga oriunda da aposen-
tadoria de Marlene Souza Severino,
ocorrida em 14/05/2007. O referido
contrato deverá vigorar pelo período
de 04/06/2007 a 31/12/2007. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria Proreh nº. 1021, de 11/06/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.002440/2007-74, Vanessa
Vieira Machado, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e sa-
lário correspondente à classe C nível
1, com graduação, para a Escola Téc-
nica de Saúde, na vaga oriunda da

aposentadoria de Nilza Lemos, ocor-
rida em 09/05/2007. O referido con-
trato deverá vigorar pelo período de
04/06/2007 a 31/12/2007. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 1022, de 11/06/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.002437/2007-51, Denise Bor-
toletto, como professora substituta, em
regime de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais e salário correspon-
dente à classe D nível 1, com especi-
alização, para a Escola de Educação
Básica, na vaga oriunda da aposen-
tadoria de Márcia Aparecida Mendes,
ocorrida em 02/03/2007. O referido
contrato deverá vigorar pelo período
de 04/06/2007 a 31/12/2007. Esta
portaria entra em vigor nesta data, re-
vogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria Proreh nº. 1023, de 11/06/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.002439/2007-40, Flávia Cristi-
na Alves Marques, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e sa-
lário correspondente à classe C nível
1, com graduação, para a Escola de
Educação Básica, na vaga oriunda
da Licença para Pós-Graduação de
Marileusa de Oliveira Reducino. O
referido contrato deverá vigorar pelo
período de 04/06/2007 a 31/12/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria Proreh nº. 1024, de 11/06/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.002438/2007-03, Beloni Caci-
que Braga, como professora substi-
tuta, em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário

correspondente à classe E nível 1,
com mestrado, para a Escola de Edu-
cação Básica, na vaga oriunda da
aposentadoria de Fátima Rezende
Naves Dias, ocorrida em 21/03/2007.
O referido contrato deverá vigorar pelo
período de 04/06/2007 a 31/12/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria Proreh nº. 1025, de 11/06/2007
Concede progressão por capacitação,
do nível de classificação E, nível de
capacitação 2, padrão de vencimen-
to 6, para o nível de classificação E,
nível de capacitação 3 e padrão de
vencimento 6, à servidora Lea Regi-
na de Carvalho Oliveira, lotado no
Núcleo Atençao a Saúde do Servidor.
Esta portaria entra em vigor nesta
data; com efeitos financeiros retroa-
tivos a 14/05/2007.

Portaria Proreh nº. 1026, de 11/06/2007
Altera, nos termos do artigo 14, do
Decreto 94.664/87 e da Resolução nº.
03/94 do CONSUN, o Regime de Tra-
balho do professor Carlos Henrique
Martins da Silva, de DE (Dedicação
Exclusiva), para 40 (quarenta) horas
semanais a partir de 01/06/2007, com
140 pontos para efeitos de recebimen-
to da Gratificação de Estímulo à
Docência Superior – GED. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 1027, de 12/06/2007
Designa o servidor Humberto Ferreira
Borges para substituir a gerente da
Divisão de Folha de Pagamento da
Pró-Reitoria de Recursos Humanos
(FG-4), desta Universidade, no perí-
odo de 06/06/2007 a 15/06/2007.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 06/06/2007.

Portaria Proreh nº. 1028, de 14/07/2007
Determina o cancelamento das fé-
rias programadas para o período de
01/06/2007 a 30/06/2007 da servidora
Tania Silveira, ocupante do cargo de
técnico em enfermagem, do Quadro
Permanente desta Universidade. Es-
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ta portaria entra em vigor a partir de
14/06/2007, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Portaria Proreh n°. 1030, de 14/06/2007
Designa a servidora Regina Célia
Vidal da Silva para substituir a asses-
sora especial 2 (CD-4), desta Univer-
sidade, no período de 14/06/2007 a
24/06/2007. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 14/06/2007.

Portaria Proreh n°. 1033, de 15/06/2007
Designa o servidor José Humberto de
Almeida para substituir a diretora de
Administração de Programas Sociais
da Pró-Reitoria de Recursos Huma-
nos (CD-4), desta Universidade, no
período de 18/06/2007 a 23/06/2007.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 18/026/2007.

Portaria Proreh n°. 1035, de 15/06/2007
Retifica o Art. 1º da portaria Proreh
nº. 1027/2007, de 12/06/2007, onde
se lê: “no período de 06/06/2007 a
15/06/2007”; leia-se: “no período de
06/06/2007 a 17/06/2007”. Esta por-
taria entra em vigor em 06/06/2007.

Portaria Proreh n°. 1036, de 15/06/2007
Designa o servidor Robson Ribeiro
Soares para substituir o gerente da
Divisão de Sistemas Hospitalares da
Pró-Reitoria de Planejamento e Admi-
nistração (FG-4), desta Universidade,
no período de 15/06/2007 a 29/06/2007.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 15/06/2007.

Portaria Proreh n°. 1037, de 15/06/2007
Designa a servidora Ednamar Ferrei-
ra Rosa Germano para substituir a se-
cretária do Instituto de Letras e Lingüís-
tica (FG-7), desta Universidade, no
período de 02/07/2007 a 31/07/2007.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 02/07/2007.

Portaria Proreh n°. 1038, de 15/06/2007
Designa o servidor Adelmo Gon-
çalves Dutra para substituir a asses-
sora especial 1 (CD-3), desta Univer-
sidade, no período de 16/07/2007 a
30/07/2007. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 16/07/2007.

Portaria Proreh n°. 1039, de 15/06/2007
Designa o professor Júlio Cesar de
Lima Ramires para substituir a di-
retora do Instituto de Geografia (FG-
1), desta Universidade, no período de
06/07/2007 a 16/07/2007. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta por-
taria entra em vigor em 06/07/2007.

Portaria Proreh n°. 1048, de 20/06/2007
Designa o servidor Blaine Alves da
Silva para substituir o diretor da Dire-
toria de Obras (CD-4), desta Univer-
sidade, no período de 01/07/2007 a
15/07/2007. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 01/07/2007.

Portaria Proreh nº. 1077, de 29/06/2007
Concede licença-prêmio por assi-
duidade à servidora Luiza de Marila-
que Campos, a partir de 02/07/2007
a 30/08/2007, referente ao período aqui-
sitivo de 01/02/1976 a 31/01/1981.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria Proreh nº. 1078, de 29/06/2007
Concede licença-prêmio por assidui-
dade à servidora Maria de Fátima Bri-
to, a partir de 09/07/2007 a 07/08/2007,
referente ao período aquisitivo de
06/03/1990 a 05/03/1995. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 1079, de 29/06/2007
Concede licença-prêmio por assidui-
dade ao servidor Osvaldo Silva Júnior,
a partir de 02/07/2007 a 31/07/2007,
referente ao período aquisitivo de
15/11/1990 a 14/11/1995. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogan-

do-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 1080, de 29/06/2007
Concede licença-prêmio por assiduida-
de à servidora Sandra Augusta de Me-
lo, a partir de 05/07/2007 a 03/08/2007,
referente ao período aquisitivo de
16/02/1987 a 15/02/1992. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh n°. 1081, de 02/07/2007
Designa a professora Raquel Cristina
Radamés de Sá para substituir a pró-
reitora de Graduação (CD-2), desta Uni-
versidade, no período de 16/07/2007
a 20/07/2007. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 16/07/2007.

Portaria Proreh n°. 1082, de 02/07/2007
Designa a servidora Ana Maria de
Castro para substituir o secretário da
Coordenação do Curso de Educação
Física da Faculdade de Educação
Física (FG-7), desta Universidade, no
período de 02/07/2007 a 31/07/2007.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 02/07/2007.

Portaria Proreh n°. 1083, de 02/07/2007
Designa o servidor Samuel Fonseca
para substituir a auditora geral (CD-
4), desta Universidade, no período de
17/07/2007 a 31/07/2007. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta por-
taria entra em vigor em 17/07/2007.

Portaria Proreh n°. 1084, de 02/07/2007
Designa a servidora Joana Maria Pro-
ença para substituir o diretor de Pla-
nejamento da Pró-Reitoria de Planeja-
mento e Administração (CD-4), desta
Universidade, no período de 26/07/2007
a 28/07/2007. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 26/07/2007.

Portaria Proreh nº. 1085, de 02/07/2007
Concede licença-prêmio por assidui-
dade à servidora Marta Regina Alves
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Pereira, a partir de 04/06/2007 a
03/07/2007, referente ao período aqui-
sitivo de 11/05/1989 a 10/05/1994.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria Proreh nº. 1086, de 02/07/2007
Concede licença-prêmio por assi-
duidade à servidora Marta Regina
Alves Pereira, a partir de 31/07/2007
a 28/09/2007, referente ao período
aquisitivo de 11/05/1989 a 10/05/1994.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria Proreh n°. 1087, de 04/07/2007
Designa o servidor Altair Rodrigues
Guimarães para substituir o chefe de
Setor de Execução Orçamentária da
Pró-Reitoria de Planejamento e Ad-
ministração (FG-6), desta Univer-
sidade, no período de 16/07/2007 a
15/08/2007. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 16/07/2007.

Portaria Proreh n°. 1098, de 05/07/2007
Designa o servidor José Maria Stort
para substituir o gerente da Divisão
de Restaurante Universitário da Pró-
Reitoria de Extensão, Cultura e As-
suntos Estudantis (FG-4), desta Uni-
versidade, no período de 05/07/2007
a 31/07/2007. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 05/07/2007.

Portaria Proreh n°. 1099, de 05/07/2007
Designa a servidora Zoraide Vascon-
celos Mamede para substituir a dire-
tora de Extensão e Cultura da Pró-
Reitoria de Extesão, Cultura e Assun-
tos Estudantis (CD-4), desta Univer-
sidade, no período de 16/07/2007 a
30/07/2007. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 16/07/2007.

Portaria Proreh n°. 1100, de 06/07/2007
Designa a servidora Angela Martins
Guerra Lourenço para substituir o

assessor especial1 (CD-3), desta Uni-
versidade, no período de 15/07/2007
a 29/07/2007. Concede o pagamen-
to da substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor em 15/07/2007.

Portaria Proreh n°. 1102, de 10/07/2007
Designa a servidora Maria Claudia de
Souza Lacerda para substituir a se-
cretária da Faculdade de Educação
(FG-7), desta Universidade, no perí-
odo de 16/07/2007 a 30/07/2007.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 16/07/2007.

Portaria Proreh n°. 1103, de 10/07/2007
Designa o professor Sérgio Antônio
Lemos de Morais para substituir o di-
retor do Instituto de Química (FG-1),
desta Universidade, no período de
20/07/2007 a 29/07/2007. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta por-
taria entra em vigor em 20/07/2007.

Portaria Proreh n°. 1104, de 10/07/2007
Designa o servidor José Gomes da
Silva para substituir o gerente da Di-
visão de Gráfica da Pró-Reitoria de
Planejamento e Administração (FG-4),
desta Universidade, no período de
16/07/2007 a 04/08/2007. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta por-
taria entra em vigor em 16/07/2007.

Portaria Proreh n°. 1107, de 10/07/2007
Designa o servidor Gilvander Albino
Fernandes para substituir o encar-
regado de turno da Divisão de Vi-
gilância da Prefeitura Universitária
(FG-9), desta Universidade, no perío-
do de 10/07/2007 a 16/07/2007. Con-
cede o pagamento da substituição
conforme opção constante no pro-
cesso. Esta portaria entra em vigor
em 10/07/2007.

Portaria Proreh n°. 1127, de 16/07/2007
Designa o servidor José Humberto de
Almeida para substituir a diretora da
Diretoria de Administração de Progra-
mas Sociais da Pró-Reitoria de Re-

cursos Humanos (CD-4), desta Uni-
versidade, no período de 15/07/2007
a 22/07/2007. 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 15/07/2007.

Portaria Proreh n°. 1132, de 17/07/2007
Designa a servidora Maria Inês
Bacchin para substituir a diretora da
Diretoria de Bibliotecas da Pró-Reito-
ria de Graduação (CD-4), desta Univer-
sidade, no período de 26/07/2007 a
04/08/2007. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 26/07/2007.

Portaria Proreh n°. 1133, de 17/07/2007
Designa a servidora Arlete Maria
Ricken Barbosa para substituir a di-
retora da Diretoria de Bibliotecas da
Pró-Reitoria de Graduação (CD-4),
desta Universidade, no período de
17/07/2007 a 25/07/2007. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta por-
taria entra em vigor em 17/07/2007.

Portaria Proreh n°. 1134, de 18/07/2007
Designa a servidora Maria Apareci-
da Zago Segatto para substituir a
supervisora da Diretoria de Provimen-
to, Acompanhamento e Administração
de Carreira da Pró-Reitoria de Re-
cursos Humanos (FG-1), desta Uni-
versidade, no período de 23/07/2007
a 06/08/2007. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 23/07/2007.

Portaria Proreh n°. 1147, de 27/07/2007
Designa o servidor Gerson Lício Ma-
chado para substituir a gerente da
Divisão de Serviços Gerais da Pre-
feitura Universitária (FG-4), desta Uni-
versidade, no período de 16/08/2007
a 30/08/2007. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 16/08/2007.

Portaria Proreh n°. 1148, de 27/07/2007
Designa o servidor Wander Silva para
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substituir o encarregado de turno da
Divisão de Vigilância e Segurança
Patrimonial da Prefeitura Universitá-
ria (FG-9), desta Universidade, no
período de 11/07/2007 a 17/09/2007.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-

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

Jornal de Portarias: Editado pela Diretoria de Comunicação
Social   Diretor de Comunicação Social: Paulo Roberto Fran-
co Andrade   Colaboração: Angélica Alves   Revisão: Murilo
Rodrigues Alves (estagiário)   Diagramação: Eduardo Moraes
Warpechowski (Gráfica UFU)   Impressão: Imprensa Universi-
tária/Gráfica UFU   Diretoria de Comunicação Social: Bloco
1S   Campus Santa Mônica   Uberlândia–MG   Cep 38400-902
Tel: (34) 3239-4349 e 3239-4350  /  Fax: (34) 3239-4304

Reitor: Arquimedes Diógenes Ciloni   Vice-Reitor: Elmiro San-
tos Resende   Pró-Reitora de Graduação: Vera Lúcia Puga
de Sousa   Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Assuntos Es-
tudantis: Gabriel Humberto Muñoz Palafox   Pró-Reitor de
Pesquisa e Pós-Graduação: Eduardo Nunes Guimarães   Pró-
Reitor de Planejamento e Administração: José Antônio Gallo
Pró-Reitor de Recursos Humanos: Guilherme Gregório de
Oliveira   Prefeito Universitário: Wilson Akira Shimizu

gor nesta data, com efeitos financei-
ros a partir de 11/07/2007.

Portaria Proreh n°. 1149, de 27/07/2007
Designa a servidora Raquel Ferreira
Ribeiro Lopes para substituir a chefe
de Setor de Seleção da Diretoria de
Bibliotecas da Pró-Reitoria de Gradu-

Erratas

Diferentemente do publicado no Jornal de Portarias nº. 173, de 01/06/2007, a portaria R nº. 0398, de 20/04/2007,
cancela o Adicional de Insalubridade ao servidor Assunção Andrade de Barcelos; e não à servidora Assunção Andrade
de Barcelos como foi publicado.

O nome correto do servidor a que se refere a portaria nº. 0496, de 14/05/2007, publicada no Jornal de Portarias nº.
173, de 04/06/2007, é Roberto Ranza; e não Roberto Ranz como foi publicado.

ação (FG-6), desta Universidade, no
período de 23/07/2007 a 01/08/2007.
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 23/07/2007.




