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Portaria R n°. 203, de 22/01/2009
Fica constituída uma Comissão de
Sindicância para apurar o desapa-
recimento dos bens patrimoniais
relacionados aos processos admi-
nistrativos protocolados com os
números: 23117.002063/2007-73,
2 3 1 1 7 . 0 0 1 8 2 4 / 2 0 0 7 - 7 0 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 1 1 8 2 5 / 2 0 0 7 - 1 4 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 1 1 8 2 1 / 2 0 0 7 - 3 6 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 1 8 3 0 / 2 0 0 7 - 2 7 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 2 2 1 2 / 2 0 0 7 - 0 2 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 2 0 8 2 / 2 0 0 7 - 0 8 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 2 3 3 3 / 2 0 0 7 - 4 6 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 1 8 1 5 / 2 0 0 7 - 8 9 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 5 5 1 3 / 2 0 0 7 - 8 0 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 2 6 2 4 / 2 0 0 7 - 3 4 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 2 3 3 2 / 2 0 0 7 - 0 0 ,
23117.001822/2007-81 e
23117.002341/2007-92. É nomeado
o membro da Copsia, Paulo Fer-
nandes de Bessa, para apuração dos
fatos.
Parágrafo único. A comissão, ora
constituída, deverá apresentar ao
reitor, no prazo de 90 dias, a contar
da data do recebimento desta portaria,
o relatório conclusivo, nos termos do
artigo 145 - parágrafo único, da Lei
n°. 8.112/90. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R n°. 278-A, de 04/02/2009
Nomeia o professor doutor Osvaldo
Marçal Júnior, diretor de Pós-gra-
duação, para ordenar despesas a
serem realizadas no SCDP – Siste-
ma de Concessão de Diárias e
Passagens do Governo Federal, com
recursos do Proap – Programa de
Apoio à Pós-graduação. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 402, de 12/03/2009
Nomeia uma comissão composta
pelos professores: Orlando César

Mantese, Julio Cesar Portella Silveira,
Odorico Coelho da Costa Neto, Ben
Hur Braga Taliberti, Valéria Bonetti,
José Renan Escalante Hurtado,
Oscar Bertino de Almeida Oliveira
Filho, Hélio Lopes da Silveira e Artur
Veloso Antunes; pela enfermeira Ana
Beatriz C. Monteiro; pelo técnico
administrativo Silnando Silvério
Ferreira e pela médica residente
Juliana Markus, para elaborar uma
proposta de regimento interno para
o Hospital de Clínicas da UFU.
Parágrafo único. A comissão ora
nomeada terá como presidente o
professor Orlando César Mantese e,
como relator, o professor Julio Cesar
Portella Silveira.
A comissão deverá atuar em conjunto
com a Diretoria Geral do Hospital de
Clínicas, que garantirá espaço físico
e recursos materiais para a realiza-
ção dos trabalhos. A comissão po-
derá, a seu critério ou por solicitação,
apresentar relatórios e pareceres
sobre os assuntos objetos de sua
competência, nomear subcomissões
ou realizar audiências públicas. Todos
os órgãos e servidores do Hospital
de Clínicas, quando solicitados, de-
verão fornecer todas as informações
necessárias ao trabalho da comissão.
A comissão deverá apresentar sua
proposta de regimento interno em um
prazo máximo de 90 dias, contados
a partir da publicação desta portaria.
Ficam revogadas as disposições em
contrário. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R n°. 432, de 18/03/2009
Constitui uma comissão formada
pelos servidores: Denise Garcia
Santana, Nilvanira Donizete Teobalde
e Silson Cásar Fagiani, todos lotados
no Instituto de Ciências Agrárias da

UFU, para, sob a presidência do
primeiro, constituírem Comissão
Sindicante, com sede na cidade de
Uberlândia-MG, incumbida de apurar,
no prazo de 30(trinta) dias as
possíveis infrações e irregularidades
referentes aos atos e fatos que cons-
tam do processo administrativo n°.
3117.003240/2009-09, cometidas, em
sala de aula, no segundo semestre
de 2008, por discentes do curso de
Agronomia da UFU, bem como as
infrações conexas, que emergirem no
decorrer dos trabalhos. Esta portaria
entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

Portaria R n°. 467, de 27/03/2009
Fica constituída uma Comissão de
Sindicância para apurar o desapa-
recimento dos bens patrimoniais
relacionados aos processos admi-
nistrativos protocolados com os
números: 23117.004679/2007-89
2 3 1 1 7 . 0 0 1 2 1 8 / 2 0 0 7 - 3 5 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 5 6 2 9 / 2 0 0 7 - 1 9 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 3 0 0 0 / 2 0 0 7 - 3 4 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 2 3 5 4 / 2 0 0 7 - 6 1 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 9 3 4 1 / 2 0 0 7 - 0 2 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 2 3 4 6 / 2 0 0 7 - 1 5 ,
23117.002329/2007-88 e
23117.002066/2007-08. É nomeado
o membro da Copsia, Paulo Fernan-
des de Bessa, para apuração dos
fatos.
Parágrafo único. A comissão, ora
constituída, deverá apresentar ao
reitor, no prazo de 30 dias, a contar
da data do recebimento desta portaria,
o relatório conclusivo, nos termos do
artigo 145 - parágrafo único, da Lei
n°. 8.112/90 e, conforme a portaria
da CGU n°. 335, 30/05/2006, artigo
4°, inciso II e artigo 12°§ 1°. Esta
portaria entra em vigor nesta data.
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Portaria R n°. 491, de 06/04/2009
Concede o adicional de insalubrida-
de no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau médio, incidente
sobre o vencimento do cargo efetivo
(artigo 12, inciso I e § 3º da Lei n°.
8.270, de 17/12/1991), à servidora
Mariani Borges Franco. Esta portaria
entra em vigor na data de sua
publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de
30/03/2009, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R n°. 495, de 06/04/2009
Dispensa a partir de 21/05/2009, da
função de coordenador, do Curso de
Engenharia Elétrica da Faculdade de
Engenharia Elétrica (FG-1), desta
Universidade, o professor Adélio Jo-
sé de Moraes. Revoga-se a Portaria
R nº. 284/07. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos finan-
ceiros a partir de 21/05/2009.

Portaria R n°. 540, de 15/04/2009
Fica constituída uma Comissão de
Sindicância para apurar o desapa-
recimento dos bens patrimoniais
relacionados aos processos admi-
nistrativos protocolados com nú-
meros: 23117.002614/2007-07,
2 3 1 1 7 . 0 0 2 6 1 8 / 2 0 0 7 - 8 7 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 2 6 0 9 / 2 0 0 7 - 9 6 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 2 6 1 6 / 2 0 0 7 - 9 8 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 2 3 5 1 / 2 0 0 7 - 2 8 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 2 6 1 0 / 2 0 0 7 - 1 1 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 2 6 1 3 / 2 0 0 7 - 5 4 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 2 3 5 0 / 2 0 0 7 - 8 3 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 5 3 5 1 / 2 0 0 7 - 8 0 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 3 0 2 5 / 2 0 0 7 - 3 8 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 4 6 8 1 / 2 0 0 7 - 5 8 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 5 6 2 7 / 2 0 0 7 - 2 0 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 5 6 2 8 / 2 0 0 7 - 7 4 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 5 6 2 6 / 2 0 0 7 - 8 5 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 6 1 3 2 / 2 0 0 7 - 1 8 ,
2 3 1 1 7 . 0 0 6 0 4 5 / 2 0 0 7 - 6 1 ,
23117.006136/2007-04. É nomeado
o membro da Copsia, Paulo Fernan-
des de Bessa, para apuração dos
fatos.
Parágrafo único. A comissão, ora
constituída, deverá apresentar ao
reitor, no prazo de 90 dias, a contar
da data do recebimento desta portaria,
o relatório conclusivo, nos termos do

artigo 145 - parágrafo único, da Lei
n°. 8.112/90 e conforme a portaria
da CGU n°. 335, 30/05/2006, artigo
4°, inciso II e artigo 12°§ 1°. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 542, de 16/04/2009
Concede o adicional de insalubrida-
de no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau médio, incidente
sobre o vencimento do cargo efetivo
(artigo 12, inciso I e § 3º da Lei n°.
8.270, de 17/12/1991), às servidoras
Maria José Nunes e Maria Estela
Brigante Melão. Esta portaria entra
em vigor na data de sua publicação
no Boletim de Pessoal, com efeitos
financeiros a partir de 02/04/2009,
revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria R n°. 543, de 16/04/2009
Concede o adicional de insalubrida-
de no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau médio, incidente
sobre o vencimento do cargo efetivo
(artigo 12, inciso I e § 3º da Lei n°.
8.270, de 17/12/1991), à servidora
Edilza Felice Chayb. Esta portaria
entra em vigor na data de sua
publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de
02/02/2009, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria R n°. 546, de 16/04/2009
Concede o adicional de insalubrida-
de no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau médio, incidente
sobre o vencimento do cargo efetivo
(artigo 12, inciso I e § 3º da Lei n°.
8.270, de 17/12/1991), à servidora
Eliete Luiz Costa. Esta portaria entra
em vigor na data de sua publicação
no Boletim de Pessoal, com efeitos
financeiros a partir de 17/02/2009,
revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria R n°. 547, de 16/04/2009
Cancela o adicional de insalubridade
da servidora Maria Aparecida Melo,
uma vez que não mais se encontra
exercendo suas atividades em áreas
consideradas insalubres. Esta por-
taria entra em vigor na data de sua

publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros retroativos a
partir de 14/01/2009, revogando-se
as disposições em contrário.

Portaria R n°. 548, de 16/04/2009
Concede o adicional de insalubrida-
de no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau médio, incidente
sobre o vencimento do cargo efetivo
(artigo 12, inciso I e § 3º da Lei n°.
8.270, de 17/12/1991), à servidora
Maria Aparecida Melo. Esta portaria
entra em vigor na data de sua
publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de
15/01/2009, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria R n°. 549, de 16/04/2009
Altera o percentual do adicional de
insalubridade de 10% grau médio
para o percentual de 20%, corres-
pondente ao grau máximo, incidente
sobre o vencimento do cargo efetivo
(artigo 12, inciso I e § 3º da Lei n°.
8.270, de 17/12/1991), ao servidor
Péricles Andrade de Faria. Esta
portaria entra em vigor na data de
sua publicação no Boletim de
Pessoal, com efeitos financeiros a
partir de 14/01/2009, revogando-se
as disposições em contrário.

Portaria R n°. 550, de 16/04/2009
Concede o adicional de insalubrida-
de no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau médio, incidente
sobre o vencimento do cargo efetivo
(artigo 12, inciso I e § 3º da Lei n°.
8.270, de 17/12/1991), à servidora
Lilian Rodrigues de Abreu. Esta
portaria entra em vigor na data de
sua publicação no Boletim de
Pessoal, com efeitos financeiros a
partir de 08/12/2008, revogando-se
as disposições em contrário.

Portaria R n°. 551, de 16/04/2009
Concede o adicional de insalubrida-
de no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau médio, incidente
sobre o vencimento do cargo de
professora substituta (artigo 12,
inciso I e § 3º da Lei n°. 8.270, de
17/12/1991), à servidora Leticia
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Zoccolaro Oliveira. Esta portaria
entra em vigor na data de sua
publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de
29/10/2008, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R n°. 552, de 16/04/2009
Concede o adicional de insalubrida-
de no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau médio, incidente
sobre o vencimento do cargo efetivo
(artigo 12, inciso I e § 3º da Lei n°.
8.270, de 17/12/1991), ao servidor
Carlos Roberto Rodrigues. Esta por-
taria entra em vigor na data de sua
publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de
06/11/2008, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R n°. 553, de 16/04/2009
Concede o adicional de insalubrida-
de no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau médio, incidente
sobre o vencimento do cargo efetivo
(artigo 12, inciso I e § 3º da Lei n°.
8.270, de 17/12/1991), aos servidores
Anibal Abado Ladir e João Batista
Guimarães. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação no
Boletim de Pessoal, com efeitos fi-
nanceiros a partir de 01/04/2009,
revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria R n°. 554, de 16/04/2009
Cancela o adicional de insalubrida-
de ao servidor Juarez Boaventura
Barbosa, uma vez que não mais se
encontra exercendo suas atividades
em áreas consideradas insalubres.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação no Boletim de
Pessoal, com efeitos financeiros
retroativos a partir de 16/04/2009,
revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria R n°. 560, de 16/04/2009
Designa o professor Kleiber David
Rodrigues para exercer a função de
coordenador do Curso de Engenharia
Elétrica da Faculdade de Engenharia
Elétrica (FG-1), desta Universidade,
em substituição ao professor Adélio

José de Moraes. O mandato do pro-
fessor ora designado terá duração de
02 anos com seu início a partir de
22/05/2009 e seu término previsto
para 21/05/2011. Esta portaria entra
em vigor a partir de 22/05/2009.

Portaria R n°. 561, de 16/04/2009
Desincompatibiliza temporariamente,
da função de diretora, do Instituto de
Geografia (CD-4), desta Universi-
dade, a professora Marlene Terezinha
de Muno Colesante, no período de
20 a 28/04/2009, uma vez que a
referida professora é candidata ao
cargo de diretora do Instituto de
Geografia. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 20/04/2009.

Portaria R n°. 562, de 16/04/2009
Retifica o artigo 1º da Portaria R n°
477, de 27/03/2009, publicada no
Diário Oficial da União n°. 76, Seção
2 - página 19, de 23/04/2009. Onde
se lê: “secretário da Coordenação do
Curso de Ciências Biomédicas do
Instituto de Biologia (FG-7), desta
Universidade”, leia-se: “secretário da
Coordenação do Curso de Ciências
Biológicas do Instituto de Biologia
(FG-7), desta Universidade”. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/04/2009.

Portaria R n°. 566, de 22/04/2009
Autoriza, nos termos da Resolução
08/08, do Conselho Diretor desta Univer-
sidade, o afastamento integral, sem bol-
sa, por um período de 12 meses, a par-
tir de 01/04/2009 a 31/03/2010, do pro-
fessor Noriel Viana Pereira, da Esco-
la Técnica de Saúde da UFU – Estes,
processo n°. 23117.004007/2009-35,
para cursar mestrado, na área de
Geografia, na Universidade Federal
de Uberlândia – UFU. Esta portaria
entra em vigor nesta data, retroagindo
seus efeitos ao período mencionado
no artigo anterior, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria R n°. 567, de 22/04/2009
Designa os servidores Adailton Bor-
ges de Oliveira e João Batista Borges,
ambos lotados na Copsia (Comissão

Permanente de Sindicância e Inqué-
rito Administrativo) para, sob a pre-
sidência do primeiro, constituírem
uma Comissão de Processo Adminis-
trativo Disciplinar, incumbida de apu-
rar no prazo de 30(trinta) dias, possí-
vel acumulação ilegal de cargos pelo
servidor Moacir Nascimento Costa,
lotado na Diretoria de Enfermagem
do HCU, onde o mesmo perfaz uma
jornada de 40(quarenta) horas sema-
nais exercendo a função de gerente
de Enfermagem do Pronto Socorro
desde abril de 2005 e, ainda, atuando
como docente na Unitri (Centro Uni-
versitário do Triângulo) e na Unipac
(Universidade Presidente Antônio
Carlos), conforme consta do
processo administrativo nº.
23117.008283/2008-91. Considera
os atos realizados, até o presente
momento, através da antiga Portaria
R n°. 13, de 05/01/2009, como inves-
tigação preliminar com fulcro na Por-
taria 335-CGU, de 30/05/2006. Esta
portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Portaria R n°. 568, de 22/04/2009
Passam a compor a Comissão de
Licitações da UFU: Lucimar Antônio
Cabral de Ávila – presidente, Cynthia
Guerra Braga, Gilberto Vieira, João
Carlos Mendes Carvalho, Laerte
Bernardes Arruda e Marcelo Emílio
Benetti. A comissão ora no-meada
deverá atuar em conjunto com a
Diretoria de Compras e Licitações da
Pró-reitoria de Planejamento e
Administração, que garantirá espaço
físico e recursos materiais para a
realização dos trabalhos. A comissão
poderá, a seu critério ou por solici-
tação, apresentar relatórios e pare-
ceres sobre os assuntos objetos de
sua competência ou nomear subco-
missões. Todos os órgãos e servi-
dores da UFU, quando solicitados,
deverão fornecer todas as informa-
ções necessárias ao trabalho da co-
missão. A participação nos trabalhos
da Comissão de Licitações não en-
seja remuneração de qualquer espé-
cie, sendo considerada serviço pú-
blico relevante. Revogadas as dispo-
sições em contrário, esta portaria
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entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 569, de 22/04/2009
Passam a compor a Comissão de
Controle, Alienação e Baixa de Bens
Materiais Inservíveis da UFU: Nelson
Barbosa Júnior – presidente, Eloisa
Cristina Silva Oliveira, Flávio Martins
Freitas, Jaime dos Reis Costa, Jairo
Reis Faria e José Divino da Silva. A
comissão ora nomeada deverá atuar
em conjunto com a Diretoria de
Materiais da Pró-reitoria de
Planejamento e Administração, que
garantirá espaço físico e recur-sos
materiais para a realização dos
trabalhos. A comissão poderá, a seu
critério ou por solicitação, apresentar
relatórios e pareceres sobre os
assuntos objetos de sua competência
ou nomear subcomissões. Todos os
órgãos e servidores da UFU, quando
solicitados, deverão fornecer todas as
informações necessárias ao trabalho
da comissão. A participação nos tra-
balhos da Comissão de Controle,
Alienação e Baixa de Bens Materiais
Inservíveis não enseja remuneração
de qualquer espécie, sendo conside-
rada serviço público relevante. Revo-
gadas as disposições em contrário,
esta portaria entra em vigor nesta
data.

Portaria R n°. 571, de 22/04/2009
Dispensa a partir de 30/04/2009, da
função de diretor, da Faculdade de
Engenharia Mecânica (CD-4), desta
Universidade, o professor Antonio
Pedro Clapis. Revoga-se a Portaria
R nº. 1002/08. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos finan-
ceiros a partir de 30/04/2009.

Portaria R n°. 572, de 22/04/2009
Dispensa a partir de 02/05/2009, da
função de diretor, da Faculdade de
Engenharia Civil (CD-4), desta
Universidade, o professor Mauro
Prudente. Revoga-se a Portaria R nº.
360/05. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos financeiros a
partir de 02/05/2009.

Portaria R n°. 573, de 22/04/2009
Dispensa a partir de 30/04/2009, da

função de coordenador, do Programa
de Pós-graduação em Engenharia
Mecânica da Faculdade de Engenha-
ria Mecânica (FG-1), desta Universi-
dade, o professor Márcio Bacci.
Revoga-se a Portaria R nº. 254/07.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos financeiros a partir
de 30/04/2009.

Portaria R n°. 574, de 22/04/2009
Dispensa a partir de 30/04/2009, da
função de coordenadora, do Curso
de Engenharia Mecatrônica da
Faculdade de Engenharia Mecânica
(FG-1), desta Universidade, a profes-
sora Vera Lúcia Donizeti de Souza
Franco. Revoga-se a Portaria R nº.
250/07. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos financeiros a
partir de 30/04/2009.

Portaria R n°. 575, de 22/04/2009
Dispensa a partir de 30/04/2009, da
função de coordenador, do Curso de
Engenharia Mecânica da Faculdade
de Engenharia Mecânica (FG-1),
desta Universidade, o professor Ra-
fael Ariza Gonçalves. Revoga-se a
Portaria R nº. 275/07. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 30/04/2009.

Portaria R n°. 576, de 22/04/2009
Designa o professor Ricardo Fortes
de Miranda para exercer a função de
diretor da Faculdade de Engenharia
Mecânica (CD-4), desta Universi-
dade, em substituição ao professor
Antonio Pedro Clapis. O mandato do
professor ora designado terá dura-
ção de 04 anos, com seu início a
partir de 01/05/2009 e seu término
previsto para 30/04/2013. Esta por-
taria entra em vigor em 01/05/2009.

Portaria R n°. 577, de 22/04/2009
Designa o professor Mauro Prudente
para exercer a função de diretor da
Faculdade de Engenharia Civil (CD-
4), desta Universidade. O mandato do
professor ora designado terá dura-
ção de 04 anos, com seu início a
partir de 03/05/2009 e seu término
previsto para 02/05/2013. Esta por-
taria entra em vigor em 03/05/2009.

Portaria R n°. 578, de 22/04/2009
Designa o professor Gilmar Guima-
rães para exercer a função de coor-
denador do Programa de Pós-gra-
duação em Engenharia Mecânica da
Faculdade de Engenharia Mecânica
(FG-1), desta Universidade, em subs-
tituição ao professor Marcio Bacci da
Silva. O mandato do professor ora desig-
nado terá duração de 02 anos, com
seu início a partir de 01/05/2009 e
seu término previsto para 30/04/2011.
Esta portaria entra em vigor em
01/05/2009.

Portaria R n°. 579, de 22/04/2009
Designa o professor Elias Bitencourt
Teodoro para exercer a função de
coordenador do Curso de Engenharia
Mecatrônica da Faculdade de Enge-
nharia Mecânica (FG-1), desta Uni-
versidade, em substituição à profes-
sora Vera Lucia Donizete de Souza Fran-
co. O mandato do professor ora de-
signado terá duração de 02 anos com
seu início a partir de 01/05/2009 e
seu término previsto para 30/04/2011.
Esta portaria entra em vigor em
01/05/2009.

Portaria R n°. 580, de 22/04/2009
Designa o professor Enio Pedone
Bandarra Filho para exercer a função
de coordenador do Curso de Enge-
nharia Mecânica da Faculdade de
Engenharia Mecânica (FG-1), desta
Universidade, em substituição ao pro-
fessor Rafael Ariza Gonçalves. O
mandato do professor ora designado
terá duração de 02 anos, com seu iní-
cio a partir de 01/05/2009 e seu tér-
mino previsto para 30/04/2011. Esta por-
taria entra em vigor em 01/05/2009.

Portaria R n°. 581, de 22/04/2009
Designa a servidora Maria Aparecida
da Silva para exercer a função de
chefe do Setor de Limpeza – Campus
Educação Física da Prefeitura Uni-
versitária (FG-6), desta Universidade,
em substituição ao servidor Davi
Pereira. A servidora ora designada
responderá pela função a partir de
01/04/2009. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos finan-
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ceiros a partir de 01/04/2009.

Portaria R n°. 582, de 22/04/2009
Designa a servidora Isabel Silva Al-
ves para exercer a função de secre-
tária da Coordenação do Curso de
Nutrição da Faculdade de Medicina
(FG-7), desta Universidade. A ser-
vidora ora designada responderá pela
função a partir de 01/05/2009. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros a partir de
01/05/2009.

Portaria R n°. 583, de 22/04/2009
Retifica o artigo 1º da Portaria R nº.
496, de 06/04/2009, publicada no
Diário Oficial da União nº. 76, Seção
2 - página 19, de 23/04/2009. Onde
se lê: “encarregado de turno da
Coordenação do Curso de Ciências
Biomédicas do Instituto de Biologia
(FG-9), desta Universidade”, leia-se:
“encarregado de turno da Coorde-
nação do Curso de Ciências Bioló-
gicas do Instituto de Biologia (FG-9),
desta Universidade”. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 01/04/2009.

Portaria R n°. 584, de 23/04/2009
Designa o professor Frank José
Silveira Miranda para substituir o
coordenador do Curso de Enfer-
magem da Faculdade de Medicina,
desta Universidade, em caso de
afastamentos, ausências e impedi-
mentos do coordenador do referido
curso. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos retroativos a
partir de 14/04/2009.

Portaria R n°. 587, de 24/04/2009
Designa o professor Márcio Ferreira
de Souza para substituir o chefe do
Departamento de Ciências Sociais da
Faculdade de Artes, Filosofia e Ciên-
cias Sociais, desta Universidade, em
caso de afastamentos, ausências e
impedimentos do chefe de departa-
mento do referido curso. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, com efei-
tos retroativos a partir de 15/04/2009.

Portaria R n°. 588, de 23/04/2009
Dispensa a partir de 23/04/2009, da

função de chefe, do Departamento
de Filosofia da Faculdade de Artes,
Filosofia e Ciências Sociais (FG-1),
desta Universidade, o professor José
Benedito de Oliveira. Revoga-se a
Portaria R nº. 401/07. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 589, de 23/04/2009
Dispensa a partir de 02/05/2009, da
função de diretor, do Instituto de
Ciências Agrárias (CD-4), desta
Universidade, o professor Reges
Eduardo Franco Teodoro. Revoga-se
a Portaria R nº. 419/05. Esta portaria
entra em vigor em 02/05/2009.

Portaria R n°. 590, de 23/04/2009
Dispensa a partir de 03/05/2009, da
função de diretor, do Instituto de Ciên-
cias Biomédicas (CD-4), desta Uni-
versidade, o professor Marco Aurélio
Martins Rodrigues. Revoga-se a
Portaria R nº. 362/05. Esta portaria
entra em vigor em 03/05/2009.

Portaria R n°. 591, de 23/04/2009
Dispensa a partir de 02/05/2009, da
função de diretora, da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo (CD-4), des-
ta Universidade, a professora Marilia
Maria Brasileiro Teixeira Vale. Revo-
ga-se a Portaria R nº. 393/05. Esta por-
taria entra em vigor em 02/05/2009.

Portaria R n°. 592, de 23/04/2009
Dispensa a partir de 02/05/2009, da
função de coordenador, do Curso de
Física de Materiais do Instituto de Fí-
sica (FG-1), desta Universidade, o pro-
fessor Eduardo Kojy Takahashi. Revo-
ga-se a Portaria R nº. 479/07. Esta por-
taria entra em vigor em 02/05/2009.

Portaria R n°. 593, de 23/04/2009
Dispensa a partir de 19/05/2009, da
função de coordenador, do Curso de
Física do Instituto de Física (FG-1),
desta Universidade, o professor
Ademir Cavalheiro. Revoga-se a
Portaria R nº. 477/07. Esta portaria
entra em vigor em 19/05/2009.

Portaria R n°. 594, de 23/04/2009
Dispensa a partir de 02/05/2009, da
função de diretor, do Instituto de

Física (CD-4), desta Universidade, o
professor Omar de Oliveira Diniz Ne-
to. Revoga-se a Portaria R nº. 420/05.
Esta portaria entra em vigor em
02/05/2009.

Portaria R n°. 595, de 23/04/2009
Designa o professor Alexandre Gui-
marães Tadeu de Soares para exer-
cer a função de Chefe do Departa-
mento de Filosofia da Faculdade de
Artes, Filosofia e Ciências Sociais
(FG-1), desta Universidade, em subs-
tituição ao professor José Benedito
de Oliveira Junior. O mandato do pro-
fessor ora designado terá duração de
02(dois) anos, com seu início a partir
de 24/04/2009 e seu término previsto
para 23/04/2011. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 24/04/2009.

Portaria R n°. 596, de 23/04/2009
Designa o professor Reges Eduardo
Franco Teodoro para exercer a
função de diretor do Instituto de
Ciências Agrárias (CD-4), desta Uni-
versidade. O mandato do professor
ora designado terá duração de 04
(quatro) anos com seu início a partir
de 03/05/2009 e término previsto para
02/05/2013. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 03/05/2009.

Portaria R n°. 597, de 23/04/2009
Designa o professor Marco Aurélio
Martins Rodrigues para exercer a
função de diretor do Instituto de
Ciências Biomédicas (CD-4), desta
Universidade. O mandato do pro-
fessor ora designado terá a duração
de 04(quatro) anos, com seu início a
partir de 04/05/2009 e término
previsto para 03/05/2013. Esta por-
taria entra em vigor nesta data, com
efeitos a partir de 04/05/2009.

Portaria R n°. 598, de 23/04/2009
Designa a professora Maria Eliza
Alves Guerra para exercer a função
de diretora da Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo (CD-4), desta Uni-
versidade, em substituição à pro-
fessora Marilia Maria Brasileiro Tei-
xeira Vale. O mandato da professora
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ora designada terá a duração de
04(quatro) anos, com seu início partir
de 03/05/2009 e seu término previsto
para 02/05/2013. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 03/05/2009.

Portaria R n°. 599, de 23/04/2009
Designa o professor Eduardo Kojy
Takahashi para exercer a função de
coordenador do Curso de Física de
Materiais do Instituto de Física (FG-
1), desta Universidade. O mandato do
professor ora designado terá a du-
ração de 02(dois) anos, com seu
início a partir de 03/05/2009 e seu
término previsto para 02/05/2011.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos a partir de 03/05/2009.

Portaria R n°. 600, de 23/04/2009
Designa o professor Ademir Cava-
lheiro para exercer a função de coor-
denador do Curso de Física do Insti-
tuto de Física (FG-1), desta Uni-
versidade. O mandato do professor
ora designado terá a duração de
02(dois) anos, com seu início a partir
de 20/05/2009 e seu término previsto
para 19/05/2011. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 20/05/2009.

Portaria R n°. 601, de 27/04/2009
Designa o professor Omar de Oliveira
Diniz Neto para exercer a função de
diretor do Instituto de Física (CD-4),
desta Universidade. O mandato do
professor ora designado terá dura-
ção de 04(quatro) anos, com seu
início a partir de 03/05/2009 e seu
término previsto para 02/05/2013.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos a partir de 03/05/2009.

Portaria R n°. 602, de 27/04/2009
Constitui uma nova Comissão Perma-
nente de Avaliação Documental, com
a finalidade de revisar e atualizar as
tabelas de temporalidade, bem como
acompanhar os procedimentos uti-
lizados para o recebimento e elimi-
nação de documentos da Universi-
dade Federal de Uberlândia. São
nomeados como membros desta co-
missão os técnicos administrativos:

Zênite Martins (Didoc), Luiz Roberto
Souza Vieira (DIRCL), Maria da Gra-
ça di Martino Ferreira Oliveira (Dirbi),
Kelma Patrícia de Sousa (Dirbi) e
Nelson Barbosa Junior (Diram), a fim
de que, reunidos sob a presidência
do primeiro, executem o disposto no
artigo anterior. Revogada a Portaria
R nº. 1155, de 18/10/2005, esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 603, de 28/04/2009
Constitui uma comissão com o propó-
sito de analisar o pedido de reconhe-
cimento da validade do título de doutor
obtido por Dennys Garcia Xavier junto
à Universitá Degli Studi di Macerata
- Itália. São nomeados membros des-
ta comissão os professores: Ansel-
mo Tadeu Ferreira, Jacob Hans Josef
Schneider e Marcos César Seneda,
a fim de que, reunidos sob a presi-
dência do primeiro, executem o dis-
posto no artigo anterior.
Parágrafo único. A comissão, ora no-
meada, deverá realizar o trabalho no
prazo de 30 dias, a contar desta data.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 604, de 28/04/2009
Concede licença capacitação à do-
cente Olga Teixeira Damis, no período
de 01/04/2009 a 29/06/2009, por 90
dias, referente ao período aquisitivo
de 04/12/2001 a 03/12/2006, a fim
desenvolver estudos para projeto de
doutorado. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos retroati-
vos a 01/04/2009.

Portaria R n°. 605, de 28/04/2009
Dispensa a partir de 04/05/2009, da
função de chefe, do Setor de Editora
e Livrarias do Gabinete do Reitor (FG-
6), desta Universidade, a servidora
Maria Amália Rocha. Revoga-se a
Portaria R nº. 1.336/05. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 04/05/2009.

Portaria R n°. 606, de 28/04/2009
Dispensa a partir de 30/04/2009, da
função de encarregada de turno, da
Prefeitura Universitária (FG-9), desta
Universidade, a servidora Isabel Cris-
tina Silva Paula. Revoga-se a Portaria

R nº. 1.264/96. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos finan-
ceiros a partir de 30/04/2009.

Portaria R n°. 607, de 28/04/2009
Dispensa a partir de 30/04/2009, da
função de chefe, do Setor de Lim-
peza – campus Santa Mônica da
Prefeitura Universitária (FG-6), des-
ta Universidade, o servidor Agrenor
Severino Silva Filho. Revoga-se a
Portaria R nº. 622/01. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 30/04/2009.

Portaria R n°. 608, de 28/04/2009
Designa o servidor Marco Túlio Rosa
para exercer a função de chefe do
Setor de Editora e Livrarias (FG-6),
desta Universidade, em substituição
à servidora Maria Amália Rocha. O
servidor ora designado responderá
pela função a partir de 05/05/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos financeiros a partir
de 05/05/2009.

Portaria R n°. 609, de 28/04/2009
Designa a servidora Lucimar Martins
Rodrigues para exercer a função de
encarregada de turno da Prefeitura
Universitária (FG-9), desta Univer-
sidade, em substituição à servidora
Isabel Cristina Silva Paula. A servidora
ora designada responderá pela
função a partir de 01/05/2009. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros a partir de
01/05/2009.

Portaria R n°. 610, de 28/04/2009
Designa a servidora Isabel Cristina
Silva Paula para exercer a função de
chefe do Setor de Limpeza – campus
Santa Mônica da Prefeitura Univer-
sitária (FG-6), desta Universidade,
em substituição ao servidor Agrenor
Severino Silva Filho. A servidora ora
designada responderá pela função a
partir de 01/05/2009. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 01/05/2009.

Portaria R n°. 611, de 28/04/2009
Dispensa a partir de 31/03/2009, da
função de chefe, do Setor de Orien-
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tação Social da Pró-reitoria de Re-
cursos Humanos (FG-6), desta Uni-
versidade, a servidora Joelma Reis
Soares de Moura. Revoga-se a Por-
taria R nº. 1.152/07. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 31/03/2009.

Portaria R n°. 612, de 28/04/2009
Designa a servidora Lucia Helena
Moraes Vilela para exercer a função
de chefe do Setor de Orientação
Social da Pró-reitoria de Recursos
Humanos (FG-6), desta Universidade,
em substituição à servidora Joelma
Reis Soares de Moura. A servidora
ora designada responderá pela
função a partir de 01/04/2009. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros a partir de
01/04/2009.

Portaria R n°. 614, de 28/04/2009
Dispensa a partir de 30/01/2009, da
função de encarregada de turno, da
Prefeitura Universitária (FG-9), desta
Universidade, a servidora Antonia
Claudino da Costa. Revoga-se a
Portaria R nº. 186/06. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 30/01/2009.

Portaria R n°. 615, de 28/04/2009
Designa o servidor Valter de Souza
para exercer a função de encarre-
gado de turno da Prefeitura Universi-
tária (FG-9), desta Universidade, em
substituição à servidora Antonia Clau-
dino da Costa. O servidor ora desig-
nado responderá pela função a partir
de 01/05/2009. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos finan-
ceiros a partir de 01/05/2009.

Portaria R n°. 617, de 28/04/2009
Passam a compor a Comissão Pró-
pria de Avaliação da Universidade
Federal de Uberlândia – CPA, a partir
de 10/05/2009:
Representantes docentes indicados
pelo reitor:

a. Camila Lima Coimbra
b. João Jorge Ribeiro Damasceno
c. Julio Cesar Portella Silveira –
coordenador
d. Maria Teresa Menezes Freitas

e. Odorico Coelho da Costa Neto
f. Raquel Santini Leandro Rade

Representantes da Pró-reitoria de
Graduação indicados pelo pró-reitor:

g. Sezimária de Fátima Pereira Sa-
ramago - suplente

Representantes da Pró-reitoria de
Pesquisa e Pós-graduação indicados
pelo pró-reitor:

h. Oswaldo Marçal Júnior
i. José Magno Queiroz Luz – su-
plente

Representantes da Pró-reitoria de
Extensão, Cultura e Assuntos Estu-
dantis indicados pelo pró-reitor:

j. Geni de Araújo Costa
k. Flávio Martins Freitas – suplente

Representantes da Pró-reitoria de
Recursos Humanos indicados pelo
pró-reitor:

l. Cleuza Maria da Silva Ribeiro
m. José Humberto de Almeida –
suplente

Representantes do Sindicato dos
Trabalhadores Técnico-administra-
tivos em Instituições Federais de En-
sino Superior de Uberlândia – Sintet:

n. Sirle de Souza
o. Celeste Francisca da Silva – su-
plente

Representantes da Associação dos
Docentes da Universidade Federal de
Uberlândia – Adufu:

p. Gislene Alves do Amaral
q. Edilson José Graciolli - suplente

Representantes do Diretório Central
de Estudantes – DCE:

r. Marília Freitas Lima
s. Michelle Marques Silva – su-
plente

Representantes da Associação de
Pós-graduandos da UFU – APG/UFU:

t. Willian Douglas Guilherme
u. Carlos Henrique Eiterer de Sou-
za – suplente

Representantes da sociedade civil
organizada, indicados pelo reitor:

v. Antônio Carlos Carneiro de Mi-
randa – Grupo Luta pela Vida
w. Elaine Cristina Ribeiro Vago –
Sindicato Único dos Trabalhadores
em Educação de Minas Gerais –
Uberlândia
x. Omar Felipe Lelis – Associação
dos Engenheiros e Arquitetos de
Uberlândia

y. Valdeir José Farias – suplente
– Representante dos professores
aposentados da UFU.

§ 1o O mandato de cada membro da
CPA é de dois anos, permitida uma
recondução.
§ 2o O exercício de mandato na CPA
não enseja remuneração de qualquer
espécie, sendo considerado serviço
público relevante.
A CPA contará com o apoio opera-
cional da Secretaria de Avaliação
Institucional Permanente – Saip. A
CPA poderá, a seu critério ou por so-
licitação, apresentar relatórios e pa-
receres sobre os assuntos objetos de
sua competência, nomear subco-
missões ou realizar audiências pú-
blicas. Todos os órgãos e servidores
da UFU, quando solicitados, deverão
fornecer todas as informações ne-
cessárias ao trabalho da CPA. Re-
vogadas as disposições em contrário,
esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 618, de 28/04/2009
Nomeia uma comissão composta
pelos professores: Clésio Lourenço
Xavier, Maria Eliza Alves Guerra,
Carlos Machado dos Santos, Jimi
Naoki Nakajima e Edmundo Bene-
detti; pelo técnico administrativo An-
tônio de Araújo e pelo estudante João
Cláudio Amâncio Oliveira, para, sob
a presidência do primeiro, coordenar
a elaboração de uma proposta de
desenvolvimento físico-ambiental
para a Universidade Federal de Uber-
lândia.
§ 1o A proposta de que trata o caput
deverá estar em consonância com o
Plano de Expansão da UFU – Período
2008-2012, que a incluiu no Progra-
ma de Apoio a Planos de Reestru-
turação e Expansão das Universida-
des Federais – Reuni e com as dire-
trizes institucionais da UFU previstas
na proposta do Plano de Desenvol-
vimento e Expansão – Pide, também
em elaboração.
§ 2o Visando atender ao disposto no
parágrafo anterior, a comissão ora
nomeada deverá atuar em conjunto
com a Diretoria de Planejamento da
Pró-reitoria de Planejamento e Admi-
nistração e com a Prefeitura Univer-
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sitária, que garantirão espaço físico
e recursos materiais para a realiza-
ção dos trabalhos.
A proposta de que trata o artigo an-
terior deverá abranger pelo menos os
seguintes aspectos:
Levantamento da realidade física e
ambiental existente na UFU, con-
tendo:

a) Levantamento de documentos
disponíveis: planos diretores,
projetos, mapas etc.;
b) Levantamento do sistema
viário;
c) Levantamento das áreas
edificadas e de seu uso atual;
d) Levantamento das áreas não
edificadas e de seu uso atual;
e) Levantamento das áreas livres
não passíveis de edificação;
f) Levantamento das áreas livres
passíveis de utilização para expan-
são, inclusive aquelas controladas
por unidades acadêmicas e de-
mais órgãos da UFU;
g) Levantamento das áreas de
preservação ambiental perma-
nente;
h) Levantamento das necessida-
des atuais e futuras de espaço físi-
co dos diversos órgãos da UFU, em
especial das unidades acadêmicas.

Análise e avaliação das condições
observadas no inciso anterior, iden-
tificando:

a) Áreas passíveis de edificação
ou adensamento;
b) Áreas impróprias para ocupa-
ção ou não edificáveis;
c) Espaços verdes (paisagísticos
e de revitalização ou preservação
ambiental);
d) Áreas de recreação e lazer;
e) Áreas destinadas a atividades
extrativistas agrícolas, a pecuária
e a experimentos;
f) Obras de infraestrutura neces-
sárias a curto, médio e longo pra-
zos, bem como sua prioridade.

Diretrizes gerais para o uso, ocu-
pação e expansão da estrutura física
da UFU, contendo:

a) Diretrizes para o sistema
viário;
b) Diretrizes de ocupação;
c) Diretrizes ambientais, urbanas

e rurais;
d) Diretrizes de urbanização e
infraestrutura;
e) Diretrizes de edificação;
f) Diretrizes para implantação de
mobiliário urbano, engenhos de
publicidade e comunicação visual;
g) Diretrizes operacionais.

Código de Obras.
Durante a realização dos trabalhos a
comissão poderá, a seu critério ou
por solicitação, apresentar relatórios
e pareceres sobre os assuntos obje-
tos de sua competência, nomear sub-
comissões ou realizar audiências pú-
blicas. A comissão deverá apresentar
seu relatório final até 31/07/2009.
Todos os órgãos e servidores da
UFU, quando solicitados, deverão
fornecer todas as informações ne-
cessárias ao trabalho da comissão.
Ficam revogadas as Portarias R
n°. 506, de 04/05/2001, R n°. 394,
de 14/05/2003, R n°. 483-A, de
09/05/2007, R n°.730, de 06/07/2007,
R n°. 158, de 26/03/2008 e demais
disposições em contrário. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 619, de 28/04/2009
Nomeia uma comissão composta
pelos professores: João Jorge Ri-
beiro Damasceno, Camila Lima
Coimbra, Renato Alves Pereira, Clé-
sio Lourenço Xavier e Sezimária de
Fátima Pereira Saramago; pelos téc-
nicos administrativos Cleuza Maria da
Silva Ribeiro e Paulo Sérgio Rais de
Freitas; e pelo estudante Ricardo
Takayuki Tadokoro, para, sob a presi-
dência do primeiro, acompanhar e
avaliar a implantação do Plano Reuni
– UFU. À comissão ora nomeada
compete:

II. Cuidar para que a implemen-
tação do plano se realize de ma-
neira organizada, articulada e har-
moniosa entre os diversos órgãos
responsáveis pelo seu desenvol-
vimento;
III. Acompanhar a implementação
do plano, verificando se as metas
estão sendo alcançadas de acordo
com as estratégias e cronogramas
previstos;
IV. Acompanhar a evolução dos

indicadores quantitativos e quali-
tativos do plano, verificando se
caminham em direção ao previsto
e em consonância com os critérios
de qualidade e de referência social
da UFU;
V. Propor correções de eventuais
distorções ou desvios que tenham
sido identificados nos incisos
anteriores;
VI. Propor novas ações ou corre-
ções de metas, estratégias, cro-
nogramas e identificadores.

Durante a realização dos trabalhos a
comissão poderá, a seu critério ou
por solicitação, apresentar relatórios
e pareceres sobre os assuntos obje-
tos de sua competência, nomear
subcomissões ou realizar audiências
públicas. A Pró-reitoria de Planeja-
mento e Administração oferecerá,
dentro de suas possibilidades, espaço
físico e recursos materiais para os
trabalhos da comissão. Todos os
órgãos e servidores da UFU, quando
solicitados, deverão fornecer todas as
informações necessárias ao trabalho
da comissão. Ficam revogadas as
Portarias R n°. 521, de 04/08/2008,
R n°. 613, de 12/09/2008 e demais
disposições em contrário. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 638, de 04/05/2009
Constitui uma nova Comissão Intra-
Hospitalar de Transplante do Hospital
de Clínicas da Universidade Federal
de Uberlândia. São nomeados como
membros desta comissão os ser-
vidores: Janaína Lamin Resende (en-
fermeira), Maria José França (assis-
tente social), Marcos Campos (mé-
dico) e Marlus Alves dos Santos (en-
fermeiro). A comissão ora constituí-
da será presidida pela enfermeira
Janaína Lamin Resende. Revogada
a Portaria R nº. 1.330, de 23/12/2005,
esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 640, de 04/05/2009
Cancela o adicional de insalubridade
dos servidores: Alisson Souza Costa,
Ana Lúcia Ferreira Porto, Bruno Soa-
res Cavalcante, Elza Maria Santana
Ferreira, Francisco de Paula, Joana
D’Arc Oliveira, João Batista Ramos
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da Silva, Maria Aparecida Joana de
Melo Araújo, Maria Euripedes Silva,
Maria de Fátima Ferreira Aguiar,
Natália Batista Vasconcelos e Selma
Garcia Pinto Silva, uma vez que não
mais se encontram exercendo suas
atividades em áreas que originaram
o pagamento do adicional de insa-
lubridade. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação no Boletim
de Pessoal, com efeitos financeiros
retroativos a partir de 01/04/2009,
revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria R n°. 641, de 04/05/2009
Concede licença capacitação ao
servidor Ricardo Alves Ferreira, no

período de 19/05/2009 a 16/08/2009,
por 90 dias, referente ao período aqui-
sitivo de 10/11/2002 a 09/11/2007, a
fim de realizar curso de informática:
Corel Draw, Adobe Photoshop e
Flash MX 2004, na Pratik Informática
Ltda. Esta portaria entra em vigor em
19/05/2009.

Portaria R n°. 656, de 06/05/2009
Concede o adicional de insalubridade
no percentual de 10%, correspon-
dente ao grau médio, incidente sobre
o vencimento do cargo de professora
substituta (artigo 12, inciso I e § 3º
da Lei n°. 8.270, de 17/12/1991), à
servidora Juliana Marzinek. Esta por-
taria entra em vigor na data de sua

publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de
10/03/2009, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R n°. 657, de 06/05/2009
Concede o adicional de insalubridade
no percentual de 10%, correspon-
dente ao grau médio, incidente sobre
o vencimento do cargo em contrato
(artigo 12, inciso I e § 3º da Lei n°.
8.270, de 17/12/1991), à servidora
Bárbara de Lima Lucas. Esta portaria
entra em vigor na data de sua publica-
ção no Boletim de Pessoal, com efeitos
financeiros a partir de 16/03/2009,
revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria Proreh n°. 394, de 12/03/2009
Designa a servidora Claudia Maria
Cunha substituir a secretária da
Coordenação do curso técnico em
Enfermagem do Gabinete do Reitor
(FG-7), desta Universidade, no perío-
do de 02 a 11/03/2009. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros a partir de
02/03/2009.

Portaria Proreh n°. 395, de 12/03/2009
Designa a servidora Célia Aparecida
dos Santos Pessoa para substituir a
secretária da Coordenação do curso
técnico em Enfermagem do Gabinete
do Reitor (FG-7), desta Universidade,
no período de 12 a 31/03/2009. Con-
cede o pagamento da substituição
conforme opção constante no pro-
cesso. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos financeiros a
partir de 12/03/2009.

Portaria Proreh n°. 396, de 12/03/2009
Designa a servidora Claudia Maria da
Cunha para substituir a secretária da
Diretoria da Escola Técnica de Saúde
(FG-7), desta Universidade, no perío-
do de 12/03 a 10/04/2009. Concede
o pagamento da substituição confor-

PORTARIAS DA PROREH
me opção constante no processo.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos financeiros a partir
do dia 12/03/2009.

Portaria Proreh n°. 447, de 19/02/2009
Designa o servidor Sebastião Alves
Arruda para substituir o diretor de
Administração Financeira da Pró-rei-
toria de Planejamento e Adminis-
tração (CD-4), desta Universidade, no
período de 23/02 a 24/03/2009. Con-
cede o pagamento da substituição
conforme opção constante no pro-
cesso. Esta portaria entra em vigor
em 23/02/2009.

Portaria Proreh n°. 521, de 02/03/2009
Designa a servidora Maria Helena
dos Santos Barbosa para substituir o
gerente da Divisão Financeira da Pró-
reitoria de Planejamento e Adminis-
tração (FG-4), desta Universidade, no
período de 02 a 31/03/2009. Con-
cede o pagamento da substituição
conforme opção constante no pro-
cesso. Esta portaria entra em vigor
em 02/03/2009.

Portaria Proreh n°. 522, de 02/03/2009
Designa a professora Beatriz Ribei-
ro Soares para substituir a diretora
do Instituto de Geografia (CD-4),

desta Universidade, no período de 13
a 19/03/2009. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria entra
em vigor em 13/03/2009.

Portaria Proreh n°. 523, de 02/03/2009
Designa a servidora Marly Soares de
Moura para substituir o chefe do Se-
tor de Execução e Convênios da Pró-
reitoria de Planejamento e Adminis-
tração (FG-6), desta Universidade, no
período de 23/02 a 24/03/2009.
Concede o pagamento da substi-
tuição conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos finan-
ceiros a partir de 23/02/2009.

Portaria Proreh n°. 524, de 02/03/2009
Designa a servidora Vera Beatriz Mi-
randa Pacheco para substituir a ge-
rente da Divisão de Ambulatórios Pe-
riféricos da Diretoria do Hospital Odon-
tológico (FG-4), desta Universidade,
no período de 02/03 a 30/04/2009.
Concede o pagamento da substi-
tuição conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em
vigor em 02/03/2009.

Portaria Proreh n°. 525, de 02/03/2009
Designa a servidora Liria Rodrigues
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Lima para substituir a secretária da
Diretoria de Assuntos Estudantis da
Pró-reitoria de Extensão, Cultura e
Assuntos Estudantis (FG-7), desta
Universidade, no período de 26/02 a
22/03/2009. Concede o pagamento
da substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 26/02/2009.

Portaria Proreh n°. 536, de 02/03/2009
Designa o servidor João Natal da
Silva para substituir o gerente da
Divisão de Saúde Ocupacional da
Pró-reitoria de Recursos Humanos
(FG-4), desta Universidade, no perío-
do de 09 a 18/02/2009. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros a partir de
09/02/2009.

Portaria Proreh n°. 537, de 02/03/2009
Designa a servidora Raquel Sandra
Silva para substituir a gerente da
Divisão da Oficina da Vida da Pró-
reitoria de Recursos Humanos (FG-
4), desta Universidade, no período de
11 a 20/02/2009. Concede o pa-
gamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros a partir de
11/02/2009.

Portaria Proreh n°. 538, de 02/03/2009
Designa o servidor Carlos Alberto
Haddad para substituir a assessora
especial 2 (CD-4), desta Universidade,
no período de 20/02 a 02/03/2009.
Concede o pagamento da substi-
tuição conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos finan-
ceiros a partir de 20/02/2009.

Portaria Proreh n°. 539, de 02/03/2009
Designa a professora Geovana
Ferreira Melo Teixeira para substituir
a diretora da Faculdade de Educação
(CD-4), desta Universidade, no pe-
ríodo de 06/02 a 07/03/2009. Con-
cede o pagamento da substituição
conforme opção constante no pro-

cesso. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos financeiros a
partir de 06/02/2009.

Portaria Proreh n°. 540, de 02/03/2009
Designa o servidor Maiko Pedrosa
Vital Severo para substituir o secre-
tário da Faculdade de Artes, Filosofia
e Ciências Sociais (FG-7), desta
Universidade, no período de 10/02 a
02/03/2009. Concede o pagamento
da substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 10/02/2009.

Portaria Proreh n°. 541, de 02/03/2009
Designa o professor André Campos
Machado para substituir a coorde-
nadora do Curso de Música da Fa-
culdade de Artes, Filosofia e Ciências
Sociais (FG-1), desta Universidade,
no período de 26/01 a 24/02/2009.
Concede o pagamento da substi-
tuição conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos finan-
ceiros a partir de 26/01/2009.

Portaria Proreh n°. 543, de 02/03/2009
Designa a servidora Sangelita Mi-
randa Franco para substituir o chefe
do Setor da Divisão de Capacitação
da Pró-reitoria de Recursos Huma-
nos (FG-6), desta Universidade, no
período de 02 a 17/03/2009. Conce-
de o pagamento da substituição con-
forme opção constante no processo.
Esta portaria entra em vigor em
02/03/2009.

Portaria Proreh n°. 560, de 09/03/2009
Concede alteração de jornada de
trabalho, de 20 para 40 horas sema-
nais, para a servidora Angelica Lemos
Debs Diniz, ocupante do cargo de
médico - área, 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 01/03/2009.

Portaria Proreh n°. 561, de 09/03/2009
Concede alteração de jornada de
trabalho, de 20 para 40 horas se-
manais, para a servidora Valeria

Ferreira de Almeida e Borges,
ocupante do cargo de médico - área,
do quadro permanente desta Uni-
versidade, com fundamento na Lei nº.
9.436, de 05/02/1997. Esta portaria
entra em vigor a partir de 01/03/2009.

Portaria Proreh n°. 620, de 16/03/2009
Designa o servidor José Anatólio
Ferreira Guimarães para substituir a
assessora especial 3 (FG-1), des-
ta Universidade, no período de 11 a
24/03/2009. Concede o pagamento
da substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor nesta data com efeitos
financeiros a partir de 11/03/2009.

Portaria Proreh n°. 670, de 23/03/2009
Designa o servidor Celso Antonio
Silva para substituir o encarregado
de turno da Divisão de Vigilância e
Segurança Patrimonial da Prefeitura
Universitária (FG-9), desta Universi-
dade, no período de 17 a 31/03/2009.
Concede o pagamento da substi-
tuição conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos finan-
ceiros a partir de17/03/2009.

Portaria Proreh n°. 671, de 23/03/2009
Designa o servidor Antonio Carlos
Ramos para substituir o encarregado
de turno da Divisão de Vigilância e
Segurança Patrimonial da Prefeitura
Universitária (FG-9), desta Universi-
dade, no período de 01 a 30/03/2009.
Concede o pagamento da substi-
tuição conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos finan-
ceiros a partir de 01/03/2009.

Portaria Proreh n°. 672, de 23/03/2009
Designa o servidor José Roberto
Ferreira para substituir o pró-reitor
de Planejamento e Administração
(CD-2), desta Universidade, no pe-
ríodo de 25 a 27/03/2009. Esta porta-
ria não gera efeitos financeiros. Esta
portaria entra em vigor nesta data
com efeitos a partir de 25/03/2009.

Portaria Proreh n°. 675, de 23/03/2009
Concede licença-prêmio por assi-
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duidade à servidora Luiza de
Marilaque Campos, de 06/04/2009 a
05/05/2009, referente ao período aqui-
sitivo de 01/02/1981 a 31/01/1986.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 676, de 23/03/2009
Concede licença-prêmio por assiduida-
de ao servidor Marcos Dias Moreira,
de 01/04/2009 a 29/06/2009, referente
ao período aquisitivo de 12/01/1982
a 11/01/1987. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 677, de 23/03/2009
Concede licença-prêmio por assiduida-
de à servidora Maria Antônia Carrijo,
de 13/04/2009 a 12/05/2009, referente
ao período aquisitivo de 01/01/1977
a 31/12/1981. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 681, de 30/03/2009
Designa a professora Neusa Maria
Castro para substituir o diretor do
Instituto de Biologia (CD-4), desta
Universidade, no período de 23/03 a
03/04/2009. Concede o pagamento
da substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 23/03/2009.

Portaria Proreh n°. 683, de 30/03/2009
Designa a servidora Mara Dayse
Bessa Oliveira para substituir a
assessora especial 3 (FG-1), desta
Universidade, no período de 30/03 a
18/04/2009. Concede o pagamento
da substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 734, de 06/04/2009
Designa a professora Beatriz Ribeiro
Soares para substituir a diretora do
Instituto de Geografia (CD-4), des-
ta Universidade, no período de 20 a
28/04/2009. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria entra
em vigor em 20/04/2009.

Portaria Proreh n°. 735, de 06/04/2009
Torna sem efeito a Portaria Proreh
nº. 547, de 03/03/2009, publicada

no Jornal de Portarias nº. 206, de
12/03/2009 - página 14. Esta portaria
entra em vigor em 29/04/2009.

Portaria Proreh n°. 784, de 13/04/2009
Designa a professora Amélia Hama-
guchi para substituir o coordenador
do Curso de Biomedicina do Instituto
de Ciências Biomédicas (FG-1), des-
ta Universidade, no período de 03 a
15/04/2009. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 03/04/2009.

Portaria Proreh n°. 809, de 20/04/2009
Homologa a aprovação no estágio
probatório do servidor Kivyo Rezende
Vilarinho. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria Proreh n°. 810, de 20/04/2009
Homologa a aprovação no estágio
probatório do servidor Osvaldo Borges
de Souza Júnior. Esta portaria entra
em vigor na data de sua publicação.

Portaria Proreh n°. 811, de 20/04/2009
Homologa a aprovação no estágio
probatório da servidora Tereza Cota
de Jesus. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria Proreh n°. 812, de 20/04/2009
Homologa a aprovação no estágio
probatório da servidora Mônica
Soares Rocha. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação.

Portaria Proreh n°. 829, de 20/04/2009
Designa o servidor José Carlos Fi-
gueiredo Arruda para substituir o
chefe do Setor de Operação da Dire-
toria de Processamento de Dados da
Pró-reitoria de Planejamento e Admi-
nistração (FG-6), desta Universidade,
no período de 04/05 a 02/06/2009.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos finan-
ceiros a partir de 04/05/2009.

Portaria Proreh n°. 830, de 20/04/2009
Torna sem efeito a Portaria Proreh

nº. 2.311, de 13/11/2008, publica-
da no Jornal de Portarias nº. 202, de
19/12/2008 - página 03. Esta portaria
entra em vigor em 29/04/2009.

Portaria Proreh n°. 835, de 20/04/2009
Homologa a aprovação no estágio
probatório da servidora Mayta Ma-
mede Negreto Peixoto. Esta portaria
entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Portaria Proreh n°. 836, de 24/04/2009
Contrata, nos termos da Lei n°.
8.745, de 09/12/1993, da Resolução
24/94 do Consun, e conforme docu-
mentação constante do processo nº.
23117.004026/2009-61, Nelma Cai-
res Queroz como professora substi-
tuta, em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe DI, nível 1,
com doutorado, na vaga oriunda da
licença para pós-graduação de
Beatriz Lemos Stutz. O referido con-
trato deverá vigorar pelo período de
31/03/2009 a 31/07/2009. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em con-
trário.

Portaria Proreh n°. 837, de 24/04/2009
Autoriza o pagamento de incentivo
salarial, pela obtenção do curso de
especialização, à professora Lilian
Rodrigues Santanna. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 838, de 24/04/2009
Concede progressão horizontal por
tempo de serviço, da classe de
assistente nível 1, com mestrado,
para a classe de assistente nível 2,
com mestrado, à professora Marina
Ferreira de Souza Antunes. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 840, de 27/04/2009
Designa o servidor João Batista Pe-
reira para substituir o chefe do Setor
de Marcenaria da Prefeitura Universi-
tária (FG-6), desta Universidade, no
período de 19/06 a 06/07/2009.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em
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vigor nesta data, com efeitos finan-
ceiros a partir de 19/06/2009.

Portaria Proreh n°. 841, de 27/04/2009
Designa o servidor José Umberto
Marson para substituir o chefe do Se-
tor de Marcenaria da Prefeitura Uni-
versitária (FG-6), desta Universidade,
no período de 08/04 a 18/06/2009.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos finan-
ceiros a partir de 08/04/2009.

Portaria Proreh n°. 842, de 27/04/2009
Designa o servidor Carlos Alberto
Haddad para substituir o assessor es-
pecial 2 (CD-4), desta Universidade,
no período de 27/04 a 03/05/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, 27/04/2009, não gerando efei-
tos financeiros.

Portaria Proreh n°. 843, de 27/04/2009
Designa o servidor Luis Sérgio Fernan-
des de Lima para substituir a asses-
sora especial 3 (FG-1), desta Universi-
dade, no período de 02 a 31/03/2009.
Concede o pagamento da substi-
tuição conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos finan-
ceiros a partir de 02/03/2009.

Portaria Proreh n°. 844, de 27/04/2009
Designa a servidora Elaine Maria
Pereira Pringolato para substituir a
diretora de Bibliotecas do Gabinete
do Reitor (CD-4), desta Universidade,
no período de 11 a 30/05/2009. Con-
cede o pagamento da substituição
conforme opção constante no pro-
cesso. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos financeiros a
partir de 11/05/2009.

Portaria Proreh n°. 846, de 27/04/2009
Determina o cancelamento das férias
em 27/04/2009 da servidora Monísia
de Queluz Costa, ocupante do cargo
de auxiliar de enfermagem, do quadro
permanente desta Universidade. Esta
portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Portaria Proreh n°. 849, de 27/04/2009
Concede licença-prêmio por assidui-
dade à servidora Cássia Maria Aguiar
Paiva, de 01/05/2009 a 29/07/2009,
referente ao período aquisitivo de
01/02/1984 a 31/01/1989. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 850, de 27/04/2009
Concede licença-prêmio por assidui-
dade à servidora Cássia Maria Aguiar
Paiva, de 30/07/2009 a 27/10/2009,
referente ao período aquisitivo de
01/02/1989 a 31/01/1994. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 851, de 27/04/2009
Concede licença-prêmio por assiduida-
de à servidora Dalva Sebastiana Ro-
drigues, de 13/05/2009 a 11/06/2009,
referente ao período aquisitivo de
07/09/1989 a 06/09/1994. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 852, de 27/04/2009
Concede licença-prêmio por assiduida-
de à servidora Guilherma Eterna Santos
Rosário Nascimento, de 02/05/2009 a
31/05/2009, referente ao período aqui-
sitivo de 21/02/1991 a 20/02/1996.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 853, de 27/04/2009
Concede licença-prêmio por assi-
duidade ao servidor João Augusto
Monteiro de Godoy, de 11/05/2009 a
09/06/2009, referente ao período aqui-
sitivo de 06/01/1991 a 05/01/1996.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 854, de 27/04/2009
Concede licença-prêmio por assidui-
dade à servidora Marly Soares de
Moura, de 04/05/2009 a 02/07/2009,
referente ao período aquisitivo de
01/05/1991 a 30/04/1996. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 855, de 27/04/2009
Concede licença-prêmio por assi-
duidade à servidora Pedrina Cardoso
Rosa, de 02/05/2009 a 31/05/2009,
referente ao período aquisitivo de
01/07/1990 a 30/06/1995. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 856, de 27/04/2009
Concede licença-prêmio por assidui-
dade ao servidor Walter Costa Jun-
queira, de 11/05/2009 a 09/06/2009,
referente ao período aquisitivo de
04/07/1989 a 03/07/1994. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 861, de 04/05/2009
Concede progressão funcional, da
classe de adjunto nível 4, com dou-
torado, para a classe de associado
nível 1, com doutorado, ao professor
Ernane Antônio Alves Coelho. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 862, de 04/05/2009
Concede progressão funcional, da
classe de adjunto nível 4, com douto-
rado, para a classe de associado nível
1, com doutorado, ao professor Oscar
Bertino de Almeida Oliveira Filho. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 863, de 04/05/2009
Concede progressão funcional, da
classe de adjunto nível 4, com dou-
torado, para a classe de associado
nível 1, com doutorado, à professora
Sônia Tereza da Silva Ribeiro. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 865, de 04/05/2009
Retifica a Portaria Proreh n°. 529,
de 02/03/2009, de concessão da li-
cença-prêmio por assiduidade ao
servidor José Eduardo Lobato. Onde
se lê: “(...) a partir de 09/03/2009 a
06/06/2009”, leia-se: “(…) a partir de
09/03/2009 a 07/05/2009”. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 866, de 04/05/2009
Torna sem efeito a Portaria Proreh
n°. 530, de 02/03/2009. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 867, de 04/05/2009
Torna sem efeito a Portaria Proreh
n°. 531, de 02/03/2009. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 868, de 06/05/2009
Contrata, nos termos da Lei n°.
8.745, de 09/12/1993, da Resolução
24/94 do Consun, e conforme docu-
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mentação constante do processo nº.
23117.003890/2009-46, Diego Miran-
da de Oliveira, como professor subs-
tituto, em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe D I, nível 1,
com graduação, na vaga oriunda da
aposentadoria de Sônia Aparecida Sil-
va Gonçalves, ocorrida em 20/08/2002.
O referido contrato deverá vigorar pe-
lo período de 13/04/2009 a 31/12/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh n°. 869, de 06/05/2009
Contrata, nos termos da Lei n°.
8.745, de 09/12/1993, da Resolução
24/94 do Consun, e conforme docu-
mentação constante do processo nº.
23117.003890/2009-46, Daniela
Carvalho, como professora substitu-
ta, em regime de trabalho de 40 (qua-
renta) horas semanais e salário
correspondente à classe D I, nível 1,
com graduação, na vaga oriunda da
aposentadoria de Lirisléia de Paulo,
ocorrida em 28/11/2008. O referido
contrato deverá vigorar pelo período
de 23/04/2009 a 31/12/2009. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh n°. 870, de 06/05/2009
Contrata, nos termos da Lei n°.
8.745, de 09/12/1993, da Resolução
24/94 do Consun, e conforme docu-
mentação constante do processo nº.
23117.003892/2009-35, Ana Flávia Ri-
beiro Santana, como professora subs-
tituta, em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe D I, nível 1,
com graduação, na vaga oriunda da
aposentadoria de Dinamar Maria Pe-
reira Nery, ocorrida em 31/03/2009.
O referido contrato deverá vigorar pelo
período de 06/04/2009 a 31/12/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as dispo-sições
em contrário.

Portaria Proreh n°. 871, de 06/05/2009
Contrata, nos termos da Lei n°.
8.745, de 09/12/1993, da Resolução

24/94 do Consun, e conforme docu-
mentação constante do processo nº.
23117.003891/2009-91, Flávia Barbo-
sa de Queiroz, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salá-
rio correspondente à classe D I, nível
1, com graduação, na vaga oriunda da
aposentadoria de Márcia Aparecida
Mendes, ocorrida em 02/03/2007. O
referido contrato deverá vigorar pelo
período de 10/04/2009 a 31/12/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria Proreh n°. 872, de 06/05/2009
Contrata, nos termos da Lei n°.
8.745, de 09/12/1993, da Resolução
24/94 do Consun, e conforme docu-
mentação constante do processo nº.
23117.004178/2009-64, Thalita Car-
los Moreno Tomé Peres, como profes-
sora substituta, em regime de trabalho
de 40 (quarenta) horas semanais e
salário correspondente à classe D I,
nível 1, com graduação, na vaga
oriunda da licença médica de Edi de
Almeida. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 27/04/2009
a 31/12/2009. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh n°. 873, de 06/05/2009
Contrata, nos termos da Lei n°.
8.745, de 09/12/1993, da Resolução
24/94 do Consun, e conforme docu-
mentação constante do processo nº.
23117.004088/2009-73, Lucélia Jus-
tino Borges, como professora subs-
tituta, em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de assistente
nível 1, com mestrado, na vaga ori-
unda da licença para pós-graduação
de Antônio Alves Duarte. O referido
contrato deverá vigorar pelo período
de 24/04/2009 a 31/07/2009. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh n°. 874, de 06/05/2009
Contrata, nos termos da Lei n°.
8.745, de 09/12/1993, da Resolução

24/94 do Consun, e conforme docu-
mentação constante do processo nº.
23117.003948/2009-51, Jaluza Maria
Lima Silva Borsato, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e
salário correspondente à classe de
auxiliar nível 1, com especialização,
na vaga oriunda da licença para pós-
graduação de Fernanda Maciel
Peixoto. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 15/04/2009
a 31/07/2009. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh n°. 875, de 06/05/2009
Contrata, nos termos da Lei n°.
8.745, de 09/12/1993, da Resolução
24/94 do Consun, e conforme docu-
mentação constante do processo nº.
23117.003666/2009-54, Patrícia An-
gélica Vieira, como professora subs-
tituta, em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de adjunto
nível 1, com doutorado, na vaga
oriunda da licença para pós-gra-
duação de Adilson José de Assis. O
referido contrato deverá vigorar pelo
período de 01/04/2009 a 31/07/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh n°. 876, de 06/05/2009
Retifica a Portaria Proreh n°. 1.672,
de 26/08/2008, referente à alteração
do regime de trabalho do professor
Paulo Eduardo Martins, da seguinte
forma: onde se lê: “que o Conselho
da Faculdade de Medicina aprovou
(...)”, leia-se: “que o Ministério Públi-
co determinou (...)”. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 877, de 06/05/2009
Concede à servidora Celia Regina
Gomide de Oliveira a isenção do
imposto de renda, por enquadrar-se
no artigo 186, inciso I, § 1º da Lei n°.
8.112, de 11/12/1990, apresentando
doença especificada em lei. Esta
portaria entra em vigor na data do
laudo médico de 23/04/2009, apli-
cando-se os benefícios da lei, revo-
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gadas as disposições em contrário.

Portaria Proreh n°. 878, de 06/05/2009
Concede, ao servidor Tarcisio
Gonçalves Alencar, a isenção do
imposto de renda, por enquadrar-se
no artigo 186, inciso I, § 1º da Lei n°.
8.112, de 11/12/1990, apresentando
doença especificada em lei. Esta
portaria entra em vigor na data do
laudo médico de 28/04/2009, apli-
cando-se os benefícios da lei, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria Proreh n°. 879, de 06/05/2009
Concede, à pensionista Silvia Marra
da Cunha Peppe, a isenção do im-
posto de renda, por enquadrar-se no
artigo 186, inciso I, § 1º da Lei n°.
8.112, de 11/12/1990, apresentando
doença especificada em lei. Esta
portaria entra em vigor na data do
laudo médico de 23/04/2009, aplican-
do-se os benefícios da lei, revogadas
as disposições em contrário.

Portaria Proreh n°. 880, de 06/05/2009
Concede abono de permanência ao
servidor João Batista Michelotto,
ocupante do cargo de professor de
3º grau, do quadro permanente desta
Universidade, com fundamento no
artigo 2º, § 5º da Emenda Constitu-
cional nº. 41/03, publicada no Diário
Oficial da União em 31/12/2003. Es-
ta portaria entra em vigor a partir de
30/04/2009, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Portaria Proreh n°. 881, de 06/05/2009
Concede abono de permanência à
servidora Maria Aparecida dos
Santos, ocupante do cargo de téc-
nico em enfermagem, do quadro
permanente desta Universidade, com
fundamento no artigo 2º, § 5º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra
em vigor a partir de 03/06/2008,
revogadas as disposições em con-
trário.

Portaria Proreh n°. 882, de 06/05/2009
Concede abono de permanência ao
servidor Milton Francisco dos Santos,

ocupante do cargo de técnico de
laboratório-área, do quadro perma-
nente desta Universidade, com
fundamento no artigo 2º, § 5º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra
em vigor a partir de 01/09/2008, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria Proreh n°. 883, de 06/05/2009
Concede abono de permanência à
servidora Maria Teresinha Auxiliadora
Eugenio, ocupante do cargo de auxi-
liar de cozinha, do quadro perma-
nente desta Universidade, com fun-
damento no artigo 2º, § 5º da Emen-
da Constitucional nº. 41/03, publi-
cada no Diário Oficial da União em
31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 26/11/2008, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria Proreh n°. 884, de 06/05/2009
Concede abono de permanência à
servidora Divina Oneida Cesário da
Silva, ocupante do cargo de servente
de limpeza, do quadro permanente
desta Universidade, com fundamento
no artigo 40, § 19º da Emenda Cons-
titucional nº. 41/03, publicada no Diá-
rio Oficial da União em 31/12/2003.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 25/02/2009, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Portaria Proreh n°. 885, de 06/05/2009
Concede abono de permanência à
servidora Márcia Maria Gonzaga
Francisco, ocupante do cargo de
servente de limpeza, do quadro
permanente desta Universidade, com
fundamento no artigo 40, § 19º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra
em vigor a partir de 24/02/2009,
revogadas as disposições em con-
trário.

Portaria Proreh n°. 886, de 06/05/2009
Concede abono de permanência à
servidora Delivalda de Oliveira,
ocupante do cargo de copeiro, do
quadro permanente desta Universi-
dade, com fundamento no artigo 40,

§ 19º da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta portaria
entra em vigor a partir de 02/05/2009,
revogadas as disposições em con-
trário.

Portaria Proreh n°. 887, de 06/05/2009
Concede abono de permanência à
servidora Pedra Conceição do Prado
Silva, ocupante do cargo de servente
de limpeza, do quadro permanente
desta Universidade, com fundamento
no artigo 40, § 19º da Emenda Cons-
titucional nº. 41/03, publicada no Diá-
rio Oficial da União em 31/12/2003.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 24/05/2009, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Portaria Proreh n°. 888, de 06/05/2009
Concede abono de permanência à
servidora Maria Augusta de Souza,
ocupante do cargo de auxiliar de
laboratório, do quadro permanente
desta Universidade, com fundamento
no artigo 40, § 19º da Emenda
Constitucional nº. 41/03, publicada no
Diário Oficial da União em 31/12/2003.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 15/12/2007, revogadas as
disposições em contrário.

Portaria Proreh n°. 889, de 06/05/2009
Concede abono de permanência ao
servidor Luiz Eustáquio Barbosa,
ocupante do cargo de professor de
3º grau, do quadro permanente desta
Universidade, com fundamento no
artigo 3º, § 1º da Emenda Consti-
tucional nº. 41/03, publicada no Diário
Oficial da União em 31/12/2003. Es-
ta portaria entra em vigor a partir de
01/01/2004, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Portaria Proreh n°. 890, de 06/05/2009
Concede abono de permanência à
servidora Cleunice Paula Santos
Messias, ocupante do cargo de
técnico em enfermagem, do quadro
permanente desta Universidade, com
fundamento no artigo 2º, § 5º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra
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em vigor a partir de 26/04/2008,
revogadas as disposições em con-
trário.

Portaria Proreh n°. 891, de 06/05/2009
Retifica a Portaria Proreh nº. 252, de
31/01/2007, publicada no Jornal de
Portarias de 02/03/2007, página 8,
que concede abono de permanência à
servidora Francisca Ribeiro Assis
Ferreira. Onde se lê: “Esta portaria en-
tra em vigor a partir de 01/10/2007”,
leia-se: “Esta portaria entra vigor a

partir de 01/01/2004”.

Portaria Proreh n°. 892, de 06/05/2009
Retifica a Portaria Proreh nº. 1.146,
de 27/07/2007, publicada no Jornal
de Portarias de 17/09/2007, página
14, que concede abono de perma-
nência ao servidor José Eduardo Lo-
bato. Onde se lê: “Esta portaria entra
em vigor a partir de 24/08/2005”, leia-
se: “Esta portaria entra vigor a partir
de 17/11/2004”.

Portaria Proex n°. 004, de 20/04/2009
Nomeia a nova coordenação do
Programa de Formação Continuada
para Docentes do Ensino Básico para
o período de 2009. São nomeadas
coordenadoras as docentes Maria
Adelina Cantalogo Silva, da Diebs/
Proex e Sônia Maria dos Santos, da
Faced. Esta portaria entra em vigor
nesta data.
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