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PORTARIAS DA REITORIA
Portaria R nº. 060, de 27/01/2010
Designa o servidor Robson Luiz
Carneiro, para exercer a função de
Encarregado de Turno da Diretoria de
Administração e Controle Acadêmico
da Pró-reitoria Graduação (FG-9),
desta Universidade, em substituição
a servidora Marcia Cristina Soares
Cabrera de Souza. O servidor ora
designado responderá pela função a
partir de 01/01/2010. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 01/01/2010.

Portaria R n°. 076, de 01/02/2010
Altera a condição do professor Cláudio
Ferreira Pazini, da Faculdade de
Direito da UFU - Fadir, liberado para
qualificação na PUC/SP, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, con-
forme portaria R 1071, de 30/12/ 2008,
de “integral sem bolsa”, para “parcial
sem bolsa”, a partir de 01/01/2010, a
31/12/2010. Em consequência do
disposto no artigo antecedente, o
docente liberado reassumiu
parcialmente suas funções a partir de
01/01/2010. Esta portaria entra em
vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos a 01/01/2010, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria R nº. 077, de 01/02/2010
Encerra, nos termos da Resolução
09/93 de 30/08/1993, do Conselho
Universitário desta Universidade, o
processo n° 23117.000570/97-94, de
afastamento parcial com bolsa, para
cursar Mestrado, na PUC/SP, do
professor Carlos José Cordeiro, da

Faculdade de Direito da UFU - Fadir,
cuja defesa de Dissertação deu-se em
17/06/1998. Esta Portaria entra em
vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos no período retrocitado no artigo
1º, revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria R nº. 078, de 01/02/2010
Encerra, nos termos da Resolução
09/93 de 30/08/1993, do Conselho
Universitário desta Universidade, o
processo n° 23117.018781/96-39, de
afastamento integral sem bolsa, para
cursar Doutorado na PUC/SP, do
docente Paulo Roberto de Almeida, do
Instituto de História da UFU - INHIS,
cuja defesa de Tese deu-se em
24/04/1998. Esta Portaria entra em
vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos no período retrocitado no artigo
1º, revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria R nº. 079, de 04/02/2010
Autoriza, nos termos da Resolução
08/08 de 05/09/2008, do Conselho
Diretor desta Universidade, o afasta-
mento integral, sem bolsa, por um
período de 12 meses, a partir de
01/03/2010 a 28/02/2011, da professora
Sheila Rodrigues de Sousa Porta, da
Escola Técnica de Saúde da UFU –
Estes, processo 23117.000801/2010-
43, para cursar Doutorado, na área de
Clínica Odontológica – Prótese
Dental, na Faculdade de Odontologia
de Piracicaba – Unicamp, na cidade
de Piracicaba, no estado de São
Paulo. Esta Portaria entra em vigor

em 01/03/2010, revogadas  as
disposições em contrário.

Portaria R nº. 080, de 01/02/2010
Encerra, nos termos da Resolução
09/93 de 30/08/1993, do Conselho
Universitário desta Universidade, o
processo n° 23117.000805/2002-11, de
afastamento integral com bolsa, para
cursar Doutorado na UFRJ, da
servidora Kelly Cristine Fernandes de
Oliveira Bessa, do Instituto de
Geografia da UFU - Igufu, cuja retorno
das atividades deu-se em 04/04/2006
e a defesa de Tese em 18/06/2007.
Esta Portaria entra em vigor nesta
data, retroagindo seus efeitos no
período retrocitado no artigo 1º,
revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria R nº. 081, de 01/02/2010
Encerra, nos termos da Resolução
09/93 de 30/08/1993, do Conselho
Universitário desta Universidade, o
processo n° 23117.005365/97-42, de
afastamento integral sem bolsa, para
cursar Mestrado na USP, do professor
Marcos Roberto Alves da Silva, da
Faculdade de Gestão e Negócios da
UFU - Fagen, cuja defesa de
Dissertação deu-se em 06/10/1999.
Esta Portaria entra em vigor nesta
data, retroagindo seus efeitos no
período retrocitado no artigo 1º,
revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria R nº. 126, de 17/02/2010
Autoriza, nos termos da Resolução
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08/08 de 05/09/2008, do Conselho
Diretor desta Universidade, o
afastamento integral, sem bolsa, por
um período de 12 meses, a partir de
01/03/2010 a 28/02/2011, do professor
Walter Rade, do Instituto de Ciências
Biomédicas da UFU – ICBIM processo
23117.001027/2010-98, para cursar
Doutorado, na área de Ciências da
saúde: Infectologia e Medicina
Tropical, na Universidade Federal de
Minas Gerais – UFMG, na cidade de
Belo Horizonte, no estado de Minas
Gerais, Brasil. Esta Portaria entra em
vigor em 01/03/2010, revogadas  as
disposições em contrário.

Portaria R nº. 136, de 22/02/2010
Designa o professor Fernando Manoel
Aleixo, como substituto da Diretora da
Faculdade de Artes, Filosofia e
Ciências Sociais, desta Universidade,
em caso de afastamento, ausências
e impedimentos da Diretora daquela
Unidade Acadêmica. Revoga-se a
Portaria R nº. 160, de 26/03/2008, que
nomeou naquela data, para a substi-
tuição citada acima, a professora
Peggy Louise Bruno Storti. Esta
portaria entra em vigor nesta data, com
efeitos retroativos a 08/02/2010.

Portaria R nº. 137, de 22/02/2010
Dispensa a partir de 19/03/2010 da
função de Chefe do Setor de PGA da
Diretoria de Orçamento da Pró-reitoria
de Planejamento e Administração
(FG-6), desta Universidade, o servidor
Erival Alves de Oliveira. Revoga-se a
Portaria R nº. 1291/09. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 19/03/2010.

Portaria R nº. 138 de 22/02/2010
Designa o servidor Glênio Oliveira da
Silva, para exercer a função de Chefe
do Setor de PGA da Diretoria de
Orçamento da Pró-reitoria de
Planejamento e Administração (FG-6),
desta Universidade, em substituição

ao servidor Erival Alves de Oliveira. O
servidor ora designado responderá
pela função a partir de 20/03/2010.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 20/03/2010.

Portaria R nº. 139, de 22/02/2010
Dispensa a partir de 28/02/2010 da
função de Secretária da Procuradoria-
Geral (FG-7), desta Universidade, a
servidora Ana Rosário da Silva
Maiorki. Revoga-se a Portaria R nº.
1010/92. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de
28/02/2010.

Portaria R nº. 140, de 22/02/2010
Dispensa a partir de 28/02/2010 da
função de Assessor Especial 5 do
Gabinete do Reitor (FG-3), desta
Universidade, o servidor Márcio
Roberto Moreira Pereira. Revoga-se a
Portaria R nº. 080/06. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 28/02/2010.

Portaria R nº. 141, de 22/02/2010
Designa a servidora Ana Rosário da
Silva Maiorki, para exercer a função
de Assessora Especial 5 do Gabinete
do Reitor (FG-3), desta Universidade,
em substituição ao servidor Márcio
Roberto Moreira Pereira. A servidora
ora designada responderá pela função
a partir de 01/03/2010. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 01/03/2010.

Portaria R nº. 142, de 24/02/2010
Designa o servidor Marcelo dos
Santos Naves, para exercer a função
de Secretário da Escola de Educação
Básica (FG-7), desta Universidade,
em substituição a servidora
Rosefrance Ferreira Silva. O servidor
ora designado responderá pela função
a partir de 19/02/2010. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 19/02/2010.

Portaria R nº. 148, de 24/02/2010
Dispensa a partir de 28/02/2010 da
função de Assessor Especial 1 do
Gabinete do Reitor (CD-3), desta
Universidade, a servidora Mara Dayse
Bessa Oliveira. Revoga-se a Portaria
R nº. 087/10. Esta portaria entra em
vigor a partir de 28/02/2010.

Portaria R nº. 149, de 24/02/2010
Dispensa a partir de 28/02/2010 da
função de Assessor Especial 1 do
Gabinete do Reitor (CD-3), desta
Universidade, o servidor Márcio
Henrique Bassi. Revoga-se a Portaria
R nº. 1195/09. Esta portaria entra em
vigor a partir de 28/02/2010.

Portaria R nº. 150, de 24/02/2010
Dispensa a partir de 28/02/2010 da
função de Assessor Especial 3 do
Gabinete do Reitor (FG-1), desta
Universidade, o servidor Sebastião
Mariano da Silva Filho. Revoga-se a
Portaria R nº. 1009/08. Esta portaria
entra em vigor a partir de 28/02/2010.

Portaria R nº. 151, de 24/02/2010
Dispensa a partir de 28/02/2010 da
função de Chefe do Setor de
Manutenção Santa Mônica da
Diretoria de Obras (FG-6), desta
Universidade, o servidor Gabriel
Sicundino de Souza. Revoga-se a
Portaria R nº. 061A/94. Esta portaria
entra em vigor a partir de 28/02/2010.

Portaria R nº. 152, de 24/02/2010
Dispensa a partir de 28/02/2010 da
função de Coordenadora do Curso
Técnico em Prótese Dentária (FG-1),
desta Universidade, a professora
Sheila Rodrigues de Sousa Porta.
Revoga-se a Portaria R nº. 1203/09.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 28/02/2010.

Portaria R nº. 153, de 24/02/2010
Designa o servidor Sebastião Mariano
da Silva Filho, para exercer a função
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de Assessor Especial 1 do Gabinete
do Reitor (CD-3), desta Universidade.
O servidor ora designado responderá
pela função a partir de 01/03/2010.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 01/03/2010.

Portaria R nº. 154, de 24/02/2010
Designa o servidor Gabriel Sicundino
Souza, para exercer a função de
Assessor Especial 3 do Gabinete do
Reitor (FG-1), desta Universidade. O
servidor ora designado responderá
pela função a partir de 01/03/2010.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 01/03/2010.

Portaria R nº. 155, de 24/02/2010
Designa o servidor José Divino da Silva,
para exercer a função de Assessor Es-
pecial 3 do Gabinete do Reitor (FG-1),
desta Universidade. O servidor ora
designado responderá pela função a
partir de 01/03/2010. Esta portaria entra
em vigor a partir de 01/03/2010.

Portaria R nº. 156, de 24/02/2010
Designa o servidor Márcio Henrique
Bassi, para exercer a função de Chefe
do Setor de Execução Umuarama da
Diretoria de Obras (FG-6), desta
Universidade. O servidor ora designado
responderá pela função a partir de
01/03/2010. Esta portaria entra em
vigor a partir de 01/03/2010.

Portaria R nº. 157, de 24/02/2010
Designa o servidor Leandro Cardoso
de Araújo, para exercer a função de
Secretário do Instituto de Ciências
Biomédicas (FG-7), desta Universi-
dade. O servidor ora designado
responderá pela função a partir de
01/03/2010. Esta portaria entra em
vigor a partir de 01/03/2010.

Portaria R nº. 158, de 24/02/2010
Designa a professora Terezinha
Rezende Carvalho de Oliveira, para
exercer “pro tempore” a função de

Coordenadora do Curso Técnico em
Prótese Dentária (FG-1), desta
Universidade, em substituição a
professora Sheila Rodrigues de Sousa
Porta. A professora ora designada
responderá pela função a partir de
01/03/2010. Esta portaria entra em
vigor a partir de 01/03/2010.

Portaria R nº. 166, de 01/03/2010
Concede Licença Capacitação ao
docente Marcos César Seneda, no
período de 16/03/2010 a 13/06/2010,
por 90 dias, referente ao período
aquisitivo de 25/02/2002 a 24/02/2007,
a fim de elaborar dois trabalhos
relativos ao Projeto de Pesquisa sobre
os pensamentos de Kant e Hume, em
Berlim, na Alemanha. Esta portaria
entra em vigor em 16/03/2010.

Portaria R nº.  169, de 01/03/2010
Prorroga o afastamento concedido ao
professor Gilberto José Miranda, da
Faculdade de Ciências Contábeis
da UFU – Facic, processo
23117.001383/2009-78, integral sem
bolsa, para o período de 02/03/2010 a
01/03/2011, para continuação dos
estudos de doutoramento na
Universidade de São Paulo – USP, na
cidade São Paulo, no Estado de São
Paulo, Brasil, conforme MI 038/2010
– Facic. Esta Portaria entra em vigor
nesta data, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria R nº.  170, de 01/03/2010
Prorroga o afastamento concedido à
professora Patrícia de Souza Costa,
da Faculdade de Ciências Contábeis
da UFU – Facic, processo
23117.001018/2008-82, integral sem
bolsa, para o período de 11/02/2010 a
10/02/2011, para continuação dos
estudos de doutoramento na Universi-
dade de São Paulo – FEA/USP, na
cidade São Paulo, no Estado de São
Paulo, Brasil, conforme MI 038/2010
– Facic. Esta Portaria entra em vigor

nesta data, retroagindo seus efeitos
ao período mencionado no artigo
anterior, revogadas as disposições em
contrário.

Portaria R nº. 171, de 01/03/2010
Prorroga o afastamento concedido à
professora Vilma Aparecida Boltelho
Freitas, da Escola de Educação
Básica da UFU – Eseba, processo
23117.002183/2009-32, integral sem
bolsa, para o período de 02/03/2010 a
01/03/2011, para continuação dos
estudos de doutoramento na
Universidade Federal de Uberlândia –
UFU, na cidade Uberlândia, no Estado
de Minas Gerais, Brasil, conforme MI
021/2010 – Eseba. Esta Portaria entra
em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Portaria R nº.  174, de 03/03/2010
Ficam suspensos, temporariamente,
os efeitos das Portarias R 0100 de
26/02/2008 e R 0050, de 15/01/2010,
em que se concedeu o afastamento
no país da professora Vilma Campos
dos Santos Leite, da Faculdade de
Artes, Filosofia e Ciências Sociais da
UFU – FAFCS/Demac, processo
23117.001376/2008-95, para que a
docente possa afastar-se do país, para
qualificação no Instituto Superior de
Artes em Havana, Cuba (doutorado-
sanduíche), com bolsa da Capes, no
período de 31/03/2010 a 31/07/2010,
conforme MI 039/2010 da FAFCS.
Esta Portaria entra em vigor na data
mencionada no artigo 1º retro.

Portaria R nº. 175, de 03/03/2010
Concede Licença Capacitação ao
docente Gilberto Vieira, no período de
15/02/2010 a 15/05/2010, por 90 dias,
referente ao período aquisitivo de
01/02/2005 a 31/01/2010, a fim de
participar do Programa de Preparação
para Certificação – PMP (Project
Management Institute) na Dinsmore
Associates – Rio de Janeiro – RJ.
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Esta portaria entra em vigor nesta
data com efeitos retroativos a partir
de 15/02/2010.

Portaria R nº. 176, de 04/03/2010
Autoriza, tendo por base o Art. 96 da
Lei 8.112 de 11/12/ 1990 e o Programa
de Capacitação dos Servidores
Técnicos-administrativos, o afasta-
mento parcial pelo prazo de 24 meses,
no período de 08/03/2010 a 07/03/2012,
da servidora Marília Teixeira dos Reis,
Assistente em Administração, para
cursar Pós-graduação, em nível de
Mestrado, na área de Administração,
na Universidade Metodista de
Piracicaba - UNIMEP - SP - Brasil.
Esta Portaria entra em vigor em
08/03/2010.

Portaria R nº. 177, de 04/03/2010
Autoriza, tendo por base o Art. 96 da
Lei 8.112 de 11/12/ 1990 e o Programa
de Capacitação dos Servidores
Técnicos-administrativos, o
afastamento parcial pelo prazo de 24
meses, no período de 09/03/2010 a
08/03/2012, da servidora Léa Duarte
da Silva Morais, Técnico de
Laboratório, para cursar Pós-
graduação, em nível de Mestrado, na
área de Ciências da Saúde, na
Universidade Federal de Uberlândia -
MG - Brasil. Esta Portaria entra em
vigor nesta data com efeitos retroativos
a 09/03/2010.

Portaria R nº. 179, de 05/03/2010
Encerra, nos termos da Resolução
08/2008 de 05/09/2008, do Conselho
Diretor desta Universidade, processo
23117.001071/2009-64, estágio pós-
doutoramento, na Universidade de São
Paulo – USP, da professora Rosana
Aparecida Ribeiro, do Instituto de
Economia da UFU - Ieufu, com
retorno às atividades acadêmicas em
04/03/2010, conforme MI 039/2010, do
Ieufu. Esta Portaria entra em vigor
nesta data, retroagindo seus efeitos

no período retrocitado no artigo 1º,
revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria R nº. 180, de 05/03/2010
Dispensa a partir de 25/02/2010 da
função de Encarregado de Obras da
Diretoria de Obras da Prefeitura
Universitária (FG-8), desta
Universidade, o servidor Luiz
Evangelista da Silva. Revoga-se a
Portaria R nº. 098A/94. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 25/02/2010.

Portaria R nº. 181, de 05/03/2010
Dispensa a partir de 10/03/2010 da
função de Secretária do Instituto de
Genética e Bioquímica (FG-7), desta
Universidade, a servidora Jusciane
Aparecida de Sousa. Revoga-se a
Portaria R nº. 766/09. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 10/03/2010.

Portaria R nº. 182, de 05/03/2010
Dispensa a partir de 28/02/2010 da
função de Chefe de Setor da Divisão
de Restaurante Universitário da Pró-
reitoria de Extensão, Cultura e
Assuntos Estudantis (FG-6), desta
Universidade, o servidor Clóvis Gomes
Ribeiro. Revoga-se a Portaria R nº. 557/98.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 28/02/2010.

Portaria R nº. 183, de 05/03/2010
Designa a servidora Silmara Lopes do
Nascimento, para exercer a função de
Chefe de Setor da Divisão de
Restaurante Universitário da Pró-
reitoria de Extensão, Cultura e
Assuntos Estudantis (FG-6), desta
Universidade, em substituição ao
servidor Clóvis Gomes Ribeiro. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 01/03/2010.
Esta  por tar ia  ent ra  em v igor
nesta data, com efeitos a partir
de 01/03/2010.

Portaria R nº. 184, de 05/03/2010
Designa o servidor Denilson Carrijo
Ferreira, para exercer a função de
Chefe de Setor da Diretoria de
Extensão e Cultura da Pró-reitoria de
Extensão, Cultura e Assuntos
Estudantis (FG-6), desta Universidade.
O servidor ora designado responderá
pela função a partir de 12/02/2010.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 12/02/2010.

Portaria R nº. 185, de 05/03/2010
Designa o professor Fábio de Oliveira,
como substituto do Pró-Reitor de
Pesquisa e Pós-Graduação, desta
Universidade, em caso de
afastamento, ausências e
impedimentos, em substituição a
professora Janethe Deolina de Oliveira
Pena. Parágrafo único – Ficam
mantidos os demais substitutos legais
designados na Portaria R nº. 263 de
04/02/2009. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos
retroativos a 10/01/2010.

Portaria R nº. 186, de 08/03/2010
Prorroga, de acordo com os art.143,
148 e 149 da lei 8.112/90, por mais
60(sessenta) dias a portaria que
designou os servidores Adailton
Borges de Oliveira, Paulo Fernandes
de Bessa, e Alessandro Miro Degani,
para sob a presidência do primeiro,
constituírem a Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar, com sede
em Uberlândia-MG, incumbida de
apurar as possíveis irregularidades
referentes aos atos e fatos que
constam do processo administrativo
n°.23117.008639/2008-97, bem como
as demais infrações conexas que
emergirem no decorrer dos trabalhos.
Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 187, de 08/03/2010
Prorroga, de acordo com os art.145,
parágrafo único da lei 8.112/90, por
mais 30(trinta) dias a portaria que
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designou os servidores Adailton
Borges de Oliveira, Paulo Fernandes
de Bessa, e Alessandro Miro Degani,
para sob a presidência do primeiro,
constituírem a Comissão de
Sindicância, com sede em
Uberlândia-MG, incumbida de apurar
as possíveis irregularidades referentes
aos atos e fatos que constam do
processo administrativo
n°23117.006794/2009-50, bem como
as demais infrações conexas que
emergirem no decorrer dos trabalhos.
Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 188, de 08/03/2010
Prorroga, de acordo com os art.145,
parágrafo único da lei 8.112/90, por
mais 30(trinta) dias a portaria que
designou os servidores Adailton
Borges de Oliveira, Paulo Fernandes
de Bessa, e João Batista Borges,
para sob a presidência do primeiro,
constituírem a Comissão de
sindicância, com sede em Uberlândia-
MG, incumbida de apurar as possíveis
irregularidades referentes aos atos e
fatos que constam do processo admi-
nistrativo n°23117.006793/2009-13,
bem como as demais infrações
conexas que emergirem no decorrer
dos trabalhos. Esta Portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R nº. 190, de 08/03/2010
Designa, os servidores Adailton
Borges de Oliveira, Paulo Fernandes
de Bessa, para sob a presidência do
primeiro, constituírem a Comissão de
Sindicância, com sede em
Uberlândia-MG, incumbida de apurar
no prazo de 30 (trinta) dias as
possíveis irregularidades referentes
aos atos e fatos que constam do
processo administrativo n°.
23117.006053/2009-79, bem como as
demais infrações conexas que
emergirem no decorrer dos trabalhos.
Esta Portaria entra em vigor nesta
data.

Portaria R nº. 191, de 09/03/2010
Prorroga o afastamento concedido ao
professor Noriel Viana Pereira, da Es-
cola Técnica de Saúde da UFU – Estes,
processo 23117.0040074/2009-35,
parcial, sem bolsa, para o período de
01/04/2010 a 31/03/2011, para
continuação dos estudos de
Mestrado, na Universidade Federal de
Uberlândia – UFU, na cidade
Uberlândia, no Estado de Minas Gerais,
Brasil, conforme MI 057/2010 – Estes.
Esta Portaria entra em vigor na data
mencionada no artigo 1º  retro, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria R nº. 192, de 09/03/2010
Encerra, nos termos da Resolução
08/2008 de 05/09/2008, do Conselho
Diretor desta Universidade, processo
23117.003503/2009-71, estágio pós-
doutoramento, no Instituto de Tecnolo-
gia de Alimentos – ITAL/Campinas, da
professora Maria Aparecida Martins
Rodrigues, da Faculdade de Medicina
Veterinária da UFU - FAMEV, com
retorno às atividades acadêmicas em
01/03/2010, conforme MI 045/2010, da
FAMEV. Esta Portaria entra em vigor
na data mencionada no artigo 1º retro,
revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria R nº. 196, de 10/03/2010
Concede Licença Capacitação ao
servidor Sérgio Marra de Aguiar, no
período de 09/03/2010 a 06/06/2010,
por 90 dias, referente ao período
aquisitivo de 29/07/2002 a 05/07/2007,
a fim de finalizar a redação da tese de
doutorado em Letras na Universidade
de São Paulo. Esta portaria entra em
vigor nesta data com efeitos a partir
de 09/03/2010.

Portaria R nº. 197, de 10/03/2010
Concede Licença Capacitação a
servidora Vanessa Fabiane Silva
Salazar, no período de 11/03/2010 a
09/04/2010, por 30 dias, referente ao

período aquisitivo de 01/10/2004 a
30/09/2009, a fim de elaborar
monografia de conclusão final de Curso
de Graduação em Direito, na Universi-
dade Federal de Uberlândia. Esta
portaria entra em vigor em 11/03/2010.

Portaria R nº. 198, de 10/03/2010
Autoriza, tendo por base o Art. 96 da
Lei 8.112 de 11/12/ 1990 e o Programa
de Capacitação dos Servidores
Técnicos-administrativos, o afasta-
mento parcial pelo prazo de 24 meses,
no período de 09/03/2010 a 08/03/2012,
da servidora Léa Duarte da Silva
Morais, Técnico de Laboratório, para
cursar Pós-graduação, em nível de
Mestrado, na área de Ciências da
Saúde, na Universidade Federal de
Uberlândia - MG. Esta Portaria entra
em vigor nesta data com efeitos
retroativos a 09/03/2010.

Portaria R nº. 199, de 10/03/2010
DESIGNA os servidores Adailton
Borges de Oliveira, Paulo Fernandes
de Bessa, e João Batista Borges, para
sob a presidência do primeiro, consti-
tuírem a Comissão de Processo Admi-
nistrativo Disciplinar, com sede em
Uberlândia-MG, incumbida de apurar
no prazo de 60 (sessenta) dias as
possíveis irregularidades referentes aos
atos e fatos que constam do processo
administrativo nº. 23117. 004348/2009-19,
bem como as demais infrações
conexas que emergirem no decorrer
dos trabalhos. Esta Portaria entra em
vigor na data da assinatura.

Portaria R nº. 200, de 10/03/2010
Dispensa a partir de 10/03/2010 da
função de Coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Ciências
Sociais da Faculdade de Artes,
Filosofia e Ciências Sociais (FG-1),
desta Universidade, o professor Sérgio
Barreira de Faria Tavolaro. Revoga-se
a Portaria R nº. 1069/09. Esta portaria
entra em vigor nesta data.
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Portaria R nº. 201, de 10/03/2010
Designa o servidor João Elias
Gonçalves, para exercer a função de
Encarregado de Turno do Setor de
Arquivo Médico da Diretoria Geral do
Hospital de Clínicas (FG-9), desta
Universidade, em substituição ao
servidor Euclides Antonio Rodrigues.
O servidor ora designado responderá
pela função a partir de 01/02/2010.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/02/2010.

Portaria R nº. 204, de 12/03/2010
Encerra, nos termos da Resolução
09/93 de 30/08/1993, do Conselho
Universitário desta Universidade, o
processo n° 23117.003412/2008-55,
de afastamento parcial sem bolsa,
para cursar Doutorado na UFU, da
professora Elenita Pinheiro de Queiroz
Silva, da Faculdade de Educação da
UFU - FACED, cuja defesa de Tese
deu-se em 26/02/2010 e o retorno às
atividades acadêmicas em 01/03/2010.
Esta Portaria entra em vigor nesta data,
retroagindo seus efeitos no período
retrocitado no artigo 1º, revogando-se
as disposições em contrário.

Portaria R nº.  205, de 12/03/2010
Prorroga o afastamento concedido ao
professor André Francisco Alcântara
Fagundes, da Faculdade de Gestão
e Negócios da UFU – FAGEN,
processo 23117.001823/2009-97,
integral, com bolsa (FAPEMIG), para
o período de 02/03/2010 a 01/03/2011,
para continuação dos estudos de
Doutoramento, na Universidade Federal
de Minas Gerais – UFMG, na cidade
Belo Horizonte, no Estado de Minas
Gerais, Brasil, conforme MI 011/2010
– FAGEN. Esta Portaria entra em
vigor na data mencionada no artigo
1º retro, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria R nº.  206, de 12/03/2010
Autoriza, tendo por base o Art. 96 da

Lei 8.112 de 11/12/ 1990 e o Programa
de Capacitação dos Servidores
Técnicos-administrativos, o
afastamento parcial pelo prazo de 24
meses, no período de 08/03/2010 a
07/03/2012, da servidora Marília
Teixeira dos Reis, Assistente em
Administração, para cursar Pós-
graduação, em nível de Mestrado, na
área de Administração, na
Universidade Metodista de Piracicaba
- UNIMEP - SP - Brasil. Esta Portaria
entra em vigor em 08/03/2010.

Portaria R nº. 208, de 16/03/2010
Concede o Adicional de Insalubridade
no percentual de 10%, correspondente
ao grau Médio, incidente sobre o venci-
mento do cargo efetivo (Art. 12, inciso
I e § 3º da Lei 8.270, de 17/12/1991),
ao servidor Sebastião Paulino da
Silva. Essa portaria entra em vigor na
data de sua publicação no Boletim de
Pessoal, com efeitos financeiros a
partir de 01/09/2009, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria R nº. 209, de 16/03/2010
Retifica o Artigo 1º da Portaria R nº.
109, de 09/02/2010; publicada no
Diário Oficial da União Nº. 36, seção
2, página n° 20, de 24/02/2009, onde
se lê: CPF nº 360.509.706-53 leia-se:
CPF nº 048.597.456-80. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 01/02/2010.

Portaria R nº.  211, de 17/03/2010
Prorroga o afastamento concedido a
professora Marileusa de Oliveira
Reducino, da Escola de Educação
Básica da UFU – ESEBA, processo
23117.006955/2002-39, integral, sem
bolsa, para o período de 01/03/2010 a
28/02/2011, para continuação dos
estudos de Doutoramento, na
Universidade Federal de Uberlândia –
UFU, na cidade Uberlândia, no Estado
de Minas Gerais, Brasil, conforme MI
030/2010 – ESEBA. Esta Portaria

entra em vigor na data mencionada no
artigo 1º retro, revogadas as
disposições em contrário.

Portaria R nº. 212, de 17/03/2010
Dispensa a partir de 15/03/2010 da
função de Chefe do Setor de
Multimeios e Coleções Especiais da
Diretoria de Bibliotecas (FG-6), desta
Universidade, a servidora Maria
Aparecida de Freitas. Revoga-se a
Portaria R nº. 0116/01. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 15/03/2010.

Portaria R nº. 215, de 18/03/2010
Designa o servidor Madson Caetano
de Carvalho, para exercer a função de
Secretário do Instituto de Genética e
Bioquímica (FG-7), desta Universi-
dade, em substituição a servidora
Jusciane Aparecida de Sousa. O
servidor ora designado responderá
pela função a partir de 11/03/2010.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 11/03/2010.

Portaria R nº. 216 de 18/03/2010
Designa a servidora Jusciane
Aparecida de Sousa, para exercer a
função de Secretária da Coordenação
do Curso de Graduação em Biotecno-
logia do Instituto de Genética e
Bioquímica (FG-7), desta Universidade.
O servidor ora designada responderá
pela função a partir de 11/03/2010.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 11/03/2010.

Portaria R nº. 217, de 18/03/2010
Dispensa a partir de 18/03/2010 da
função de Secretária da Coordenação
do Curso de Relações Internacionais
do Instituto de Economia (FG-7),
desta Universidade, a servidora Thaíza
Jordana de Assunção Melo. Revoga-
se a Portaria R nº. 387/09. Esta
portaria entra em vigor nesta data, com
efeitos a partir de 18/03/2010.
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Portaria Proreh nº. 542 de 04/03/2010
Designa o professor Anilton Joaquim
da Silva, para substituir o Diretor da
Faculdade de Computação (CD-4),
desta Universidade, no período de 18
de janeiro a 16/02/2010. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros a partir de
18/01/2010.

Portaria Proreh nº. 543, de 04/03/2010
Designa a professora Janaina Zito
Losada, para substituir a
Coordenadora do Curso de História da
Faculdade de Ciências Integradas do
Pontal (FG-1), desta Universidade, no
período de 20 de janeiro a 18/02/2010.
Concede o pagamento da
substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 20/01/2010.

Portaria Proreh nº. 544, de 04/03/2010
Designa a professora Mara Lúcia Leal,
para substituir o Coordenador do
Curso de Teatro da Faculdade de Artes,
Filosofia e Ciências Sociais (FG-1),
desta Universidade, no período de
01/12/ 2009 a 13/02/2010. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros a partir de
01/12/ 2009.

Portaria Proreh nº. 545, de 04/03/2010
Designa a servidora Maria Estela

Brigante Mellão, para substituir a
Chefe do Setor de Orientação Social
da Pró-reitoria de Recursos Humanos
(FG-6), desta Universidade, no período
de 01 a 15/02/2010. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros a partir de
01/02/2010.

Portaria Proreh nº. 546, de 04/03/2010
Designa o servidor Ronaldo José da
Silva, para substituir o Encarregado
de Turno da Divisão de Vigilância e
Segurança Patrimonial da Prefeitura
Universitária (FG-9), desta Universi-
dade, no período de 02 de fevereiro a
03/03/2010. Concede o pagamento da
substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 02/02/2010.

Portaria Proreh nº. 547, de 04/03/2010
Designa a servidora Rosângela Ribeiro
Martins, para substituir a Secretária
da Faculdade de Medicina (FG-7),
desta Universidade, no período de 08
de fevereiro a 09/03/2010. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros a partir de
08/02/2010.

Portaria Proreh nº. 548, de 04/03/2010
Designa a professora Camila Lima
Coimbra, para substituir o Pró-Reitor
de Graduação (CD-2), desta Universi-

dade, no período de 15 de fevereiro a
16/03/2010. Concede o pagamento da
substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 15/02/2010.

Portaria Proreh nº. 549, de 04/03/2010
Designa a servidora Marta Maria
Ribeiro Chagas, para substituir a
Gerente da Divisão de Aquisição e
Processamento Técnico da Diretoria
de Bibliotecas do Gabinete do Reitor
(FG-4), desta Universidade, no período
de 17 a 26/02/2010. Concede o paga-
mento da substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 17/02/2010.

Portaria Proreh nº. 550, de 04/03/2010
Designa a servidora Maria Salete de
Freitas Pinheiro, para substituir a
Chefe do Setor de Catalogação e
Classificação da Diretoria de Biblio-
tecas do Gabinete do Reitor (FG-6),
desta Universidade, no período de 18
a 27/02/2010. Concede o pagamento
da substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 18/02/2010.

Portaria Proreh nº. 551, de 04/03/2010
Designa a servidora Iêda Virginia
Ribeiro Machado, para substituir a
Chefe do Setor de Circulação
Umuarama da Diretoria de Bibliotecas
do Gabinete do Reitor (FG-6), desta
Universidade, no período de 22 de

PORTARIAS DA PROREH

Portaria R n°. 1530, de 09/12/2009
Autoriza, nos termos da Resolução
08/08 de 05/09/2008, do Conselho
Diretor desta Universidade, o
afastamento integral, sem bolsa, por
um período de 12 meses, a partir de

03/03/2010 a 02/03/2011, do professor
Robson Luiz de França, da Faculdade
de Educação da UFU - Faced,
processo 23117.009115/2009-02, para
cursar Pós-doutorado, na área de
Educação, na Universidade Federal da

Paraíba - UFPB, na cidade de João
Pessoa, no estado da Paraíba, Brasil.
Esta Portaria entra em vigor em
03/03/2010, revogadas as disposições
em contrário.
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fevereiro a 23/03/2010. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros a partir de
22/02/2010.

Portaria Proreh nº. 552, de 04/03/2010
Designa o professor Leonardo
Tsuyoshi Ueno, para substituir o
Coordenador do Curso de Química da
Faculdade de Ciências Integradas do
Pontal (FG-1), desta Universidade, no
período de 22 a 26/02/2010. Concede
o pagamento da substituição
conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos financeiros a
partir de 22/02/2010.

Portaria Proreh nº. 553, de 04/03/2010
Designa o servidor Sebastião Alves
Arruda, para substituir o Diretor de
Administração Financeira da Pró-
reitoria de Planejamento e Adminis-
tração (CD-4), desta Universidade, no
período de 25 de fevereiro a 26/03/2010.
Concede o pagamento da
substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 25/02/2010.

Portaria Proreh nº. 554, de 04/03/2010
Designa o servidor Moisés Leonardo
de Almeida Superbi, para substituir a
Gerente da Divisão de Cantinas da
Pró-reitoria de Extensão, Cultura e
Assuntos Estudantis (FG-4), desta
Universidade, no período de 01 a
30/03/2010. Concede o pagamento da
substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 01/03/2010.

Portaria Proreh nº. 555, de 04/03/2010
Designa a servidora Ormezinda Dias
de Magalhães, para substituir a

Encarregada de Turno do Setor de
Limpeza Umuarama (FG-9), desta
Universidade, no período de 02 a
31/03/2010. Concede o pagamento da
substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 02/03/2010.

Portaria Proreh nº. 556, de 04/03/2010
Designa o servidor Sérgio Biasotti
Pompeu, para substituir o Diretor de
Compras e Licitações da Pró-reitoria
de Planejamento e Administração
(CD-4), desta Universidade, no período
de 04 a 09/03/2010. Concede o paga-
mento da substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 04/03/2010.

Portaria Proreh nº. 557, de 04/03/2010
Designa a servidora Lourdes de Paula
Nascimento,  para substituir a
Encarregada de Turno do Setor de
Limpeza Umuarama da Prefeitura
Universitária (FG-9), desta Universi-
dade, no período de 08 de março a 06
de abril de 2010. Concede o paga-
mento da substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 08/03/2010.

Portaria Proreh nº. 558, de 04/03/2010
Designa a professora Nilvanira
Donizete Tebaldi, para substituir o
Diretor do Instituto de Ciências Agrárias
(FG-7), desta Universidade, no período
de 08 de fevereiro a 09/03/2010.
Concede o pagamento da substi-
tuição conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos financeiros a
partir de 08/02/2010.

Portaria Proreh nº. 559, de 04/03/2010
Designa a servidora Dilma de Fátima
Silva Candido, para substituir a

Supervisora da Diretoria de Qualidade
de Vida da Pró-reitoria de Recursos
Humanos (FG-1), desta Universidade,
no  per íodo  de  17 /12 /  2009  a
03/01/2010 e no período de 25 de
janeiro a 14/02/2010. Concede o paga-
mento da substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 17/12/ 2010.

Portaria Proreh nº. 579, de 08/03/2010
Designa o professor Adevaílton
Bernardo Dos Santos, para substituir
a Diretora da Faculdade de Ciências
Integradas do Pontal (CD-4), desta
Universidade, no período de 18 de feve-
reiro a 18/05/2010. Concede o paga-
mento da substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 18/02/2010.

Portaria Proreh nº. 580, de 08/03/2010
Designa o servidor Nilton César de
Souza, para substituir a Gerente
Administrativa do Hospital Veterinário
(FG-4), desta Universidade, no período
de 08 a 17/03/2010. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 581, de 08/03/2010
Designa o servidor Rafael Maciel Reis,
para substituir o Chefe do Setor de
Protocolo da Prefeitura Universitária
(FG-6), desta Universidade, no período
de 15 de março a 13 de abril de 2010.
Concede o pagamento da
substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor a partir de 15/03/2010.

Portaria Proreh nº. 602, de 12/03/2010
Designa a professora Beatriz Ribeiro
Soares, para substituir a Diretora do
Instituto de Geografia (CD-4), desta
Universidade, no período de 14 de
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março a 19 de abril de 2010. Concede
o pagamento da substituição
conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vigor
a partir de 14/03/2010.

Portaria Proreh nº. 615, de 15/03/2010
Designa o servidor Clóvis Venâncio de
Camargos, para substituir o
Encarregado de Turno da Divisão de
Vigilância Patrimonial da Prefeitura
Universitária (FG-9), desta Universi-

dade, no período de 01 a 30/03/2010.
Concede o pagamento da
substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 01/03/2010.


