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PORTARIAS DA REITORIA 

 

 

 

PORTARIA R Nº 388, de 02/05/2016 

Dispensar MARIA HELOISA GOMES, Siape nº 2035064, da função de Secretária da Diretoria de Pesquisa da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (FG-6), desta Universidade, a partir de 29 de abril de 2016. Revoga-se a 

Portaria R nº 774/2015. Esta portaria entra em vigor a partir de 29 de abril de 2016. 
 

PORTARIA R Nº 389, de 02/05/2016 

Dispensar RENATA BITTENCOURT MEIRA, Siape nº 2315152, da função de Diretora do Instituto de Artes (CD-4), 

desta Universidade, a partir de 1º de maio de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 546/2012. Esta portaria entra em 

vigor a partir de 1º de maio de 2016. 
 

PORTARIA R Nº 390, de 02/05/2016 

Designar CESAR ADRIANO TRALDI, Siape nº 1658396, para exercer a função de Diretor do Instituto de Artes (CD-

4), desta Universidade, em substituição a Renata Bittencourt Meira. O mandato do diretor ora designado terá 

duração de 04 (quatro) anos, com seu início a partir de 1º de maio de 2016 e seu término previsto para 30 de abril 

de 2020. A designação para a função será a partir de 1º de maio de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 
 

PORTARIA R Nº 391, de 02/05/2016 

Designar IZABEL CRISTINA SAGARIO BORGES, Siape nº 2143195, para exercer a função de Secretária do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Geografia (FG-7), desta Universidade, em substituição a 

João Fernandes da Silva. A designação para a função será a partir de 26 de abril de 2016, quando esta portaria 

entra em vigor. 
 

PORTARIA R Nº 392, de 02/05/2016 

Designar GILBERTO JOSÉ MIRANDA, Siape nº 3467785, para substituir a Coordenadora do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis, desta Universidade, em casos de 
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afastamentos, ausências e impedimentos. Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 12 de abril 

de 2016. 
 

PORTARIA R Nº 393, de 02/05/2016 

Designar MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO CALIXTO MARQUES, Siape nº 1150370, para substituir o 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas do Instituto de Artes, desta Universidade, em 

casos de afastamentos, ausências e impedimentos. Revoga-se a Portaria R nº 615/2015. Esta portaria entra em 

vigor nesta data, com efeitos a partir de 1º de abril de 2016. 
 

PORTARIA R Nº 405, de 03/05/2016 

Dispensar ORLANDO CÉSAR MANTESE, Siape nº 0411587, da função de Gestor Acadêmico do Hospital de 

Clínicas (CD-4), desta Universidade, a partir de 05 de abril de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 564/2013. Esta 

portaria entra em vigor a partir de 05 de abril de 2016. 
 

PORTARIA R Nº 406, de 03/05/2016 

Dispensar ANA RÚBIA MUNIZ DOS SANTOS PEREIRA, Siape nº 1680137, da função de Secretária da 

Coordenação do Curso de Graduação em Química da FACIP - Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (FG-7), 

desta Universidade, a partir de 05 de maio de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 498/2013. Esta portaria entra em 

vigor a partir de 05 de maio de 2016. 
 

PORTARIA R Nº 407, de 03/05/2016 

Dispensar DANIELA NOGUEIRA PRADO DE SOUZA, Siape nº 1365352, da função de Coordenadora da Divisão de 

Nutrição e Dietética do Hospital de Clínicas (FG-1), desta Universidade, a partir de 1º de maio de 2016. Revoga-se 

a Portaria R nº 463/2014. Esta portaria entra em vigor a partir de 1º de maio de 2016. 
 

PORTARIA R Nº 408, de 03/05/2016 

Designar RENATA PANIAGO ANDRADE DE LUCIA, Siape nº 1435420, para exercer a função de Coordenadora da 

Divisão de Nutrição e Dietética do Hospital de Clínicas (FG-1), desta Universidade, em substituição a Daniela 

Nogueira Prado de Souza. A designação para a função será a partir de 1º de maio de 2016, quando esta portaria 

entra em vigor. 
 

PORTARIA R Nº 409, de 03/05/2016 

Dispensar MARIA APARECIDA RESENDE OTTONI, Siape nº 6413053, da função de Coordenadora do Programa 

de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Letras - PROFLETRAS - do Instituto de Letras e Linguística (FUC-1), 

desta Universidade, a partir de 1º de abril de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 309/2014. Esta portaria entra em 

vigor a partir de 1º de abril de 2016. 
 

PORTARIA R Nº 410, de 03/05/2016 

Designar TALITA DE CÁSSIA MARINE, Siape nº 1893267, para exercer a função de Coordenadora do Programa de 

Pós-Graduação Mestrado Profissional em Letras - PROFLETRAS - do Instituto de Letras e Linguística (FUC-1), 

desta Universidade, em substituição a Maria Aparecida Resende Ottoni. O mandato da coordenadora ora designada 

terá duração de 02 (dois) anos, com seu início a partir de 13 de abril de 2016 e seu término previsto para 12 de abril 

de 2018. A designação para a função será a partir de 13 de abril de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 
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PORTARIA R Nº 411, de 03/05/2016 

Dispensar LUÍS ANTÔNIO BENEDETTI, Siape nº 0411583, da função de Diretor da Faculdade de Matemática (CD-

4), desta Universidade, a partir de 04 de maio de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 548/2012.  Esta portaria entra em 

vigor a partir de 04 de maio de 2016. 
 

PORTARIA R Nº 412, de 03/05/2016 

Designar MARCIO COLOMBO FENILLE, Siape nº 1767349, para exercer a função de Diretor da Faculdade de 

Matemática (CD-4), desta Universidade, em substituição a Luís Antônio Benedetti. O mandato do diretor ora 

designado terá duração de 04 (quatro) anos, com seu início a partir de 04 de maio de 2016 e seu término previsto 

para 03 de maio de 2020. A designação para a função será a partir de 04 de maio de 2016, quando esta portaria 

entra em vigor. 
 

PORTARIA R Nº 413, de 03/05/2016 

Dispensar MAGNA SOARES DOMINGUES, Siape nº 1123525, da função de Encarregada de Turno da Diretoria 

Geral do Hospital de Clínicas (FG-9), desta Universidade, a partir de 12 de fevereiro de 2016. Revoga-se a Portaria 

R nº 276/2008. Esta portaria entra em vigor a partir de 12 de fevereiro de 2016. 
 

PORTARIA R Nº 414, de 03/05/2016 

Designar BENILDO ALVES BORGES, Siape nº 1123484, para exercer a função de Encarregada de Turno da 

Diretoria Geral do Hospital de Clínicas (FG-9), desta Universidade, em substituição a Magna Soares Domingues. A 

designação para a função será a partir de 12 de fevereiro de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 
 

PORTARIA R Nº 415, de 03/05/2016 

Designar NIVIA MARIA MELO COELHO, Siape nº 1123325, para substituir o Coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Química do Instituto de Química, desta Universidade, em casos de afastamentos, ausências e 

impedimentos. Revoga-se a Portaria R nº 757/2013. Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 

1º de março de 2016. 
 

PORTARIA R Nº 436, de 10/05/2016 

Dispensar EUSTÁQUIO SÃO JOSÉ DE FARIA, Siape nº 1844032, da função de Coordenador do Curso de 

Graduação em Gestão da Informação da Faculdade de Gestão e Negócios (FUC-1), desta Universidade, a partir de 

25 de abril de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 423/2014. Esta portaria entra em vigor a partir de 25 de abril de 

2016. 
 

PORTARIA R Nº 437, de 10/05/2016 

Designar CAMILA DE ARAUJO, Siape nº 2161843, para exercer a função de Coordenadora do Curso de 

Graduação em Gestão da Informação da Faculdade de Gestão e Negócios (FUC-1), desta Universidade, em 

substituição a Eustáquio São José de Faria. O mandato da coordenadora ora designada terá duração de 02 (dois) 

anos, com seu início a partir de 25 de abril de 2016 e seu término previsto para 24 de abril de 2018.A designação 

para a função será a partir de 25 de abril de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 
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PORTARIA R Nº 438, de 10/05/2016 

Designar EDSON MONTES MUNDIM FILHO, Siape nº 1672452, para exercer a função de Secretário do Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica da Faculdade de Engenharia Elétrica (FG-7), desta Universidade, em 

substituição a Marli Junqueira Buzzi. A designação para a função será a partir de 1º de abril de 2016, quando esta 

portaria entra em vigor. 
 

PORTARIA R Nº 439, de 10/05/2016 

Dispensar FÁBIO FIGUEIREDO CAMARGO, Siape nº 1208764, da função de Coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Estudos Literários do Instituto de Letras e Linguística (FUC-1), desta Universidade, a partir de 1º de 

abril de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 350/2014. Esta portaria entra em vigor a partir de 1º de abril de 2016. 
 

PORTARIA R Nº 440, de 10/05/2016 

Designar IVAN MARCOS RIBEIRO, Siape nº 1544068, para exercer a função de Coordenador pro tempore do 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários do Instituto de Letras e Linguística (FUC-1), desta 

Universidade, em substituição a Fábio Figueiredo Camargo. A designação para a função será a partir de 1º de abril 

de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 
 

PORTARIA R Nº 441, de 10/05/2016 

Designar ELENICE MARIA CASARTELLI, Siape nº 1711428, para exercer a função de Coordenadora do Curso de 

Graduação em Zootecnia da Faculdade de Medicina Veterinária (FUC-1) desta Universidade. Revoga-se a Portaria 

R Nº 443/2014. O mandato da coordenadora ora designada terá duração de 02 (dois) anos, com seu início a partir 

de 1º de maio de 2016 e seu término previsto para 30 de abril de 2018. A designação para a função será a partir de 

1º de maio de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 
 

PORTARIA R Nº 442, de 10/05/2016 

Dispensar VANYNE APARECIDA FRANCO FREITAS, Siape nº 1672944, da função de Secretária da Coordenação 

do Curso de Graduação em Engenharia de Produção da FACIP - Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (FG-

7), desta Universidade, a partir de 1º de maio de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 1348/2013. Esta portaria entra em 

vigor a partir de 1º de maio de 2016. 
 

PORTARIA R Nº 443, de 10/05/2016 

Designar MARCELLA VILLELA CARVALHO, Siape nº 1825069, para exercer a função de Secretária da 

Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia de Produção da FACIP - Faculdade de Ciências Integradas 

do Pontal (FG-7), desta Universidade, em substituição a Vanyne Aparecida Franco Freitas. A designação para a 

função será a partir de 1º de maio de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 
 

PORTARIA R Nº 444, de 10/05/2016 

Dispensar RICARDO FRANCISCO NOGUEIRA VILARINHO, Siape nº 1672848, da função de Chefe do Setor de 

Comunicação da FACIP - Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (FG-7), desta Universidade, a partir de 1º de 

maio de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 1574/2012. Esta portaria entra em vigor a partir de 1º de maio de 2016. 
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PORTARIA R Nº 445, de 10/05/2016 

Designar VANYNE APARECIDA FRANCO FREITAS, Siape nº 1672944, para exercer a função de Chefe do Setor 

de Comunicação da FACIP - Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (FG-6), desta Universidade, em 

substituição a Ricardo Francisco Nogueira Vilarinho. A designação para a função será a partir de 1º de maio de 

2016, quando esta portaria entra em vigor. 
 

PORTARIA R Nº 446, de 10/05/2016 

Designar VINÍCIUS SILVA PEREIRA, Siape nº 2631668, para substituir a Diretora da Faculdade de Gestão e 

Negócios, desta Universidade, em casos de afastamentos, ausências e impedimentos. Revoga-se a Portaria R nº 

1091/2013. Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 09 de março de 2016. 
 

PORTARIA R Nº 447, de 10/05/2016 

Designar KÁTIA RODRIGUES PARANHOS, Siape nº 0413474, para substituir o Coordenador do Programa de Pós-

Graduação em História do Instituto de História, desta Universidade, em casos de afastamentos, ausências e 

impedimentos. Revoga-se a Portaria R nº 826/2015. Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 

02 de maio de 2016. 
 

PORTARIA R Nº 448, de 10/05/2016 

Designar ANTONIO BOSCO DE LIMA, Siape nº 1544228, para substituir o Diretor da Faculdade de Educação, 

desta Universidade, em casos de afastamentos, ausências e impedimentos. Revoga-se a Portaria R nº 872/2013. 

Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 02 de maio de 2016. 
 

PORTARIA R Nº 463, de 13/05/2016 

Dispensar GABRIEL DO NASCIMENTO GUIMARÃES, Siape nº 2045998, da função de Coordenador do Curso de 

Graduação em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica - Campus Monte Carmelo - do Instituto de Geografia 

(FUC-1), desta Universidade, a partir de 16 de maio de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 558/2014. Esta portaria 

entra em vigor a partir de 16 de maio de 2016. 
 

PORTARIA R Nº 464, de 13/05/2016 

Designar VINICIUS FRANCISCO ROFATTO, Siape nº 2178227, para exercer a função de Coordenador do Curso 

de Graduação em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica - Campus Monte Carmelo - do Instituto de Geografia 

(FUC-1), desta Universidade, em substituição a Gabriel do Nascimento Guimarães. O mandato do coordenador ora 

designado terá duração de 02 (dois) anos, com seu início a partir de 16 de maio de 2016 e seu término previsto 

para 15 de maio de 2018. A designação para a função será a partir de 16 de maio de 2016, quando esta portaria 

entra em vigor. 
 

PORTARIA R Nº 465, de 13/05/2016 

Designar EUNIR AUGUSTO REIS GONZAGA, Siape nº 1749589, para exercer a função de Assessor Especial Nível 

5 (FG-3) desta Universidade. A designação para a função será a partir de 1º de maio de 2016, quando esta portaria 

entra em vigor. 
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PORTARIA R Nº 467, de 13/05/2016 

Designar CARLA LUZ RESENDE, Siape nº 6409397, para exercer a função de Secretária da Diretoria de Pesquisa 

da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (FG-6), desta Universidade, em substituição a Maria Heloisa Gomes. 

A designação para a função será a partir de 02 de maio de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 
 

PORTARIA R Nº 469, de 16/05/2016 

Dispensar SIENE DE FARIA RODRIGUES, Siape nº 0413501, da função de Gerente do Setor de Registro de 

Progressões e Funções da Diretoria de Administração de Pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (FG-4), 

desta Universidade, a partir de 1º de maio de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 1078/2014. Esta portaria entra em 

vigor a partir de 1º de maio de 2016. 
 

PORTARIA R Nº 470, de 16/05/2016 

Designar SIENE DE FARIA RODRIGUES, Siape nº 0413501, para exercer a função de Gerente do Setor de 

Registro de Progressões e Funções da Diretoria de Administração de Pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas (FG-3) desta Universidade. A designação para a função será a partir de 02 de maio de 2016, quando esta 

portaria entra em vigor. 
 

PORTARIA R Nº 471, de 16/05/2016 

Dispensar DUÍLIO JULIO OLIVEIRA SANTOS, Siape nº 1672449, da função de Coordenador da Divisão de 

Avaliação de Desempenho da Diretoria de Provimento, Acompanhamento e Administração de Carreira da Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas (FG-1), desta Universidade, a partir de 07 de maio de 2016. Revogam-se as 

Portarias R nº 1205/2014 e 49/2015. Esta portaria entra em vigor a partir de 07 de maio de 2016. 
 

PORTARIA R Nº 472, de 16/05/2016 

Designar LUCIANA SOUZA RODRIGUES, Siape nº 1886234, para exercer a função de Coordenadora da Divisão 

de Avaliação de Desempenho da Diretoria de Provimento, Acompanhamento e Administração de Carreira da Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas (FG-1), desta Universidade, em substituição a Duílio Julio Oliveira Santos. A 

designação para a função será a partir de 09 de maio de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 
 

PORTARIA R Nº 493, de 20/05/2016 

Designar Leonardo Barbosa e Silva, Siape nº 2523004, para exercer a função de Pró-Reitor de Assistência 

Estudantil da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (CD-2) desta Universidade. Revoga-se a Portaria R Nº 

2063/2012. A designação para a função será a partir de 02 de maio de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 
 

PORTARIA R Nº 494, de 20/05/2016 

Designar Paulo Vinicius Lamana Diniz, Siape nº 1938751, para exercer a função de Secretário da Pró-Reitoria de 

Assistência Estudantil (FG-2) desta Universidade. Revoga-se a Portaria R Nº 346/2014. A designação para a função 

será a partir de 02 de maio de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 
 

PORTARIA R Nº 495, de 20/05/2016 

Designar Nilton Pereira Junior, Siape nº 2877663, para exercer a função de Diretor da Diretoria de Qualidade de 

Vida do Estudante da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (CD-4) desta Universidade. A designação para a função 

será a partir de 02 de maio de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 
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PORTARIA R Nº 496, de 20/05/2016 

Designar Michele Aparecida Xavier Falco, Siape nº 1673165, para exercer a função de Coordenadora da Divisão de 

Saúde da Diretoria de Qualidade de Vida do Estudante da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (FG-1) desta 

Universidade. Revoga-se a Portaria R Nº 109/2015. A designação para a função será a partir de 02 de maio de 

2016, quando esta portaria entra em vigor. 
 

PORTARIA R Nº 497, de 20/05/2016 

Designar Maria de Fátima Oliveira, Siape nº 1123263, para exercer a função de Diretora da Diretoria de Inclusão, 

Promoção e Assistência Estudantil da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (CD-4) desta Universidade. A 

designação para a função será a partir de 02 de maio de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 
 

PORTARIA R Nº 498, de 20/05/2016 

Designar Marilza Helena Betanho, Siape nº 1163335, para exercer a função de Coordenadora da Divisão de 

Assistência e Orientação Social da Diretoria de Inclusão, Promoção e Assistência Estudantil da Pró-Reitoria de 

Assistência Estudantil (FG-1) desta Universidade. Revoga-se a Portaria R Nº 1219/2013. A designação para a 

função será a partir de 02 de maio de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 
 

PORTARIA R Nº 523, de 30/05/2016 

Dispensar Alessandra Carla de Almeida Ribeiro, Siape nº 2218805, da função de Coordenadora do Curso de 

Graduação em Medicina da Faculdade de Medicina (FUC-1), desta Universidade, a partir de 07 de maio de 2016. 

Revoga-se a Portaria R nº 739/2015. Esta portaria entra em vigor a partir de 07 de maio de 2016. 
 

PORTARIA R Nº 524, de 30/05/2016 

Designar Daurea Abadia de Souza, Siape nº 0411544, para exercer a função de Coordenadora pro tempore do 

Curso de Graduação em Medicina da Faculdade de Medicina (FUC-1), desta Universidade, em substituição a 

Alessandra Carla de Almeida Ribeiro. A designação para a função será a partir de 13 de maio de 2016, quando esta 

portaria entra em vigor. 
 

PORTARIA R N° 591, de 13/06/2016 

Constituir a Comissão de Inovação e Transferência de Tecnologia (CITT), com o objetivo de assessorar a Agência 

Intelecto nas análises, decisões e/ou manifestações relativas à proteção da propriedade intelectual e à transferência 

das tecnologias desenvolvidas no âmbito desta Universidade, que será composta pelos seguintes membros: I - 

Thiago Gonçalves Paluma Rocha (Faculdade de Direito);  II - Cleudmar Amaral de Araújo (Faculdade de 

Engenharia Mecânica); III - João Marcos Madurro (Instituto de Química); IV - Luis Carlos Padrão (Faculdade de 

Gestão e Negócios); V - Claudio Vieira da Silva (Instituto de Ciências Biomédicas); VI - Rafael Nascimento (Instituto 

de Genética e Bioquímica);  VII - Lísia de Melo Queiroz (Faculdade de Ciências Contábeis). § 1° Os membros da 

CITT terão mandato de 2 (dois) anos, contados a partir da data da Portaria de sua constituição ou indicação, 

permitida a recondução consecutiva por uma única vez. § 2º Perderá a condição de membro da CITT aquele que 

faltar, sem justificativa aceita pela Comissão, a duas reuniões consecutivas ou a mais de três alternadas, sendo a 

sua função considerada vaga, ficando o quorum, neste caso, reduzido até que haja a substituição. § 3° A escolha e 

a indicação dos membros da CITT caberá ao Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, em consonância com o 

Diretor de Inovação e Transferência de Tecnologia. § 4° A renovação ou recondução dos membros da CITT deverá 
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ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término dos mandatos vigentes. § 5° O membro da 

CITT, cujo mandato estiver por findar, permanecerá em exercício até a posse do substituto. A CITT se reunirá, 

ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo seu Coordenador, pelo 

Diretor de Inovação e Transferência de Tecnologia, ou por três de seus membros. § 1º A Comissão de Inovação 

será convocada, conforme demanda surgida, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, por meio 

eletrônico. § 2° As reuniões da CITT serão instaladas mediante a presença de, no mínimo, metade mais um de seus 

membros. § 3º A CITT escolherá entre seus pares, em sua primeira reunião, após nomeação por esta portaria, o 

Coordenador da comissão com mandato de um ano. § 4º As decisões da CITT serão adotadas pelo voto da maioria 

dos membros presentes à reunião, cabendo a cada membro um voto e ao Coordenador ou ao seu substituto, em 

caso de empate, além do voto ordinário, o de qualidade. § 5º O voto será sempre pessoal, não admitido voto por 

procuração, por representação, por correspondência ou por qualquer outra forma. § 6º Nenhum membro da CITT 

poderá votar nas deliberações em que esteja sob impedimento ou suspeição, ficando o quorum automaticamente 

reduzido pelo seu impedimento ou suspeição. § 7º Em caso de vacância ou na falta de indicação de outro membro, 

o quorum ficará automaticamente reduzido até o preenchimento da vaga. § 8º O Coordenador da CITT será 

substituído em suas faltas e impedimentos eventuais por um dos membros da Comissão por ele indicado. Não 

estando presente o Coordenador ou o seu substituto, os trabalhos da Comissão serão presididos pelo membro 

escolhido entre os pares presentes. Em caso de empate, presidirá os trabalhos o de maior tempo na carreira 

docente na UFU; persistindo o empate, presidirá os trabalhos o mais idoso. À Comissão de Inovação e 

Transferência de Tecnologia compete: I - definir e recomendar as diretrizes estratégicas em Ciência, Tecnologia e 

Inovação voltadas para a transferência das tecnologias desenvolvidas no âmbito da Universidade Federal de 

Uberlândia; II - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção; III - opinar quanto à 

conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na Universidade, passíveis de proteção intelectual;  IV - 

promover e avaliar as ações de transferência de tecnologia, licenciamento, industrialização e comercialização, direta 

ou indiretamente, incluindo a valoração das tecnologias, estudo de viabilidade, estudo de mercado e negociação. 

Parágrafo único. As deliberações da CITT serão proferidas por meio de parecer técnico devidamente 

fundamentado, que deverá ser aprovado pelo Diretor da Agência Intelecto e homologado pelo Pró-Reitor de 

Pesquisa e Pós-Graduação. As decisões da CITT deverão ser proferidas em processos previamente instruídos pela 

Agência Intelecto e conterão todas as informações sobre as tecnologias avaliadas, bem como estarão 

acompanhadas de parecer da Divisão de Propriedade Intelectual e Inovação sobre os requisitos de proteção, 

observado o que estabelece a legislação pertinente.  § 1º Poderão ser convidados pareceristas e/ou especialistas 

para subsidiar o parecer da Comissão.  § 2º Em havendo necessidade de esclarecimentos adicionais, será facultado 

ao(s) interessado(s) realizar(em), pessoalmente, apresentação de seu processo ou produto para a CITT.  § 3º A 

CITT proferirá decisão para aprovar ou reprovar, aprovar com ressalvas, bem como outros apontamentos que julgar 

necessários, além de definir os procedimentos internos e os critérios para análise de projetos submetidos à sua 

apreciação. Da decisão da CITT, aprovada pelo Diretor da Agência Intelecto e homologada pelo Pró-Reitor de 

Pesquisa e Pós-Graduação, caberá recurso ao Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação. A Equipe da Agência 

Intelecto prestará apoio administrativo à Comissão ora constituída. Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

 



 

 

  

   

9 

 

edição 397 | 24 de junho de 2016 

PORTARIA R Nº 594, de 14/06/2016 

Conceder o Adicional de Insalubridade conforme Art. 68, da lei 8.112, de 11/12/1990, correspondente ao grau 

médio, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo, ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s). 

Nº Nome do Servidor Siape 
1 Nayara de Almeida Paula 2302157 

Esta portaria tornar-se-á cancelada nos casos em que cessar o risco ou o Servidor for afastado do local ou atividade 

que deu origem a concessão. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Pessoal, com 

efeitos financeiros a partir de 15/04/2016, revogando-se as disposições em contrário. 
 

PORTARIA R Nº 595, de 14/06/2016 

Prorrogar, por 20 (vinte) dias, o prazo para a entrega do relatório final dos trabalhos realizados pela comissão 

responsável por formular uma proposta de política institucional sobre gênero e ações de proteção às mulheres nos 

campi da UFU. Dispensar as servidoras Elenita Pinheiro de Queiroz Silva (Docente da Faculdade de Educação) e 

Rosana Aparecida Ribeiro (Docente do Instituto de Economia) da função de membros da referida comissão. Esta 

Portaria entra em vigor nesta data.  
 

PORTARIA R Nº 597, de 15/06/2016 

Designar o servidor Fábio Tonissi Moroni, SIAPE1450726, para a função de membro do Comitê de Ética na 

Utilização de Animais (CEUA), representando a Faculdade de Medicina (FAMED), tendo como seu suplente o 

servidor Luiz Fernando Moreira Izidoro, SIAPE 3334727. Esta Portaria entra em vigor nesta data, permanecendo 

inalterada a designação dos demais membros das Portarias R nº 653/2014, 116/2015 e 399/2016. 
 

PORTARIA R Nº 598, de 15/06/2016 

Dar nova redação ao caput do Art. 1º da Portaria R nº 225 de 15 de março de 2016 da seguinte forma:  

“Art. 1º.Constituir e nomear uma Comissão composta pelos servidores André Rosalvo Terra Nascimento (Instituto 

de Biologia), SIAPE 1481499, Lísias Coelho (Instituto de Ciências Agrárias), SIAPE 2274463, Marlene Teresinha de 

Muno Colesanti (Instituto de Geografia), SIAPE 0411918, Antônio Carlos dos Santos (Faculdade de Engenharia 

Civil), SIAPE 1297878, Glauco de Paula Cocozza (Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design), SIAPE 

2330950, José Rands de Jesus (Diretoria de Enfermagem), SIAPE 0412161, Gerson Lício Machado (Divisão de 

Serviços Gerais / Prefeitura Universitária), SIAPE 0410588,Carlos Roberto Loboda (Faculdade de Ciências 

Integradas do Pontal), SIAPE 1685504, Claudionor Ribeiro da Silva (Instituto de Geografia – Campus Monte 

Carmelo), SIAPE 1551839, Eunir Augusto Reis Gonzaga (Diretoria de Sustentabilidade Ambiental / Prefeitura 

Universitária), SIAPE 1749589, e pela discente Karlla Silveira Dairel (Graduação em Engenharia Ambiental), 

Matrícula 11311EAB041, para auxiliar na discussão e aprovação de projetos de arborização e paisagismo para os 

Campi da UFU.” Dar nova redação ao Parágrafo único do Art. 1º da Portaria R nº 225 de 15 de março de 2016 da 

seguinte forma: “Art. 1º. ....................................... Parágrafo único: Participará da comissão o servidor da Prefeitura 

Municipal de Uberlândia indicado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente Reinaldo Aparecido da Silva, tendo 

como suplente a servidora Arlete Gomes Rosa”.  Dar nova redação ao Art. 2º da Portaria R nº 225 de 15 de março 

de 2016 da seguinte forma:  A Comissão terá por atribuições: I- Apreciar e avaliar propostas de projetos de 

arborização e paisagismo; II- Orientar quanto ao uso das áreas verdes dos campi; III- Fazer diagnósticos periódicos 

quanto à arborização dos campi; IV- Orientar a manutenção, poda e retirada das árvores dos campi; V- Promover 
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valorização paisagística dos campi;” Dar nova redação ao Art. 3º da Portaria R nº 225 de 15 de março de 2016 da 

seguinte forma: Durante a realização dos trabalhos esta Comissão poderá, a seu critério ou por solicitação, 

convocar profissionais do quadro da Universidade para o auxílio e desenvolvimento das suas atividades.”Esta 

Portaria entra em vigor nesta data. 
 

PORTARIA R Nº 602, de 16/06/2016 

Designar o discente Alexander da Silva Santos para presidir a Comissão Especial para coordenar, organizar e 

supervisionar a Consulta Eleitoral junto à Comunidade Universitária, visando subsidiar a elaboração das listas 

tríplices para escolha de Reitor e Vice-Reitor desta Universidade – gestão 2016-2020. Esta Portaria entra em vigor 

nesta data. 
 

PORTARIA R Nº 606, de 20/06/2016 

Reconduzir os membros da Portaria Nº 105 os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE n°.0412293, 

Igor Campos de Andrade, matrícula SIAPE n°2865027 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468  para, sob a 

presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo 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 23117.005516/2015-23, bem como as demais infrações conexas que emergirem no 

decorrer dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

PORTARIA R Nº 607, de 20/06/2016 

RECONDUZIR os membros da Portaria  R  nº 395  que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, 

matrícula SIAPE n°.0412293, Igor Campos de Andrade, matrícula SIAPE n°2865027 e Alessandro Miro Degani 

SIAPE n° 0159468  para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo 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 Sindicante nº 23117.000224/2016-85, bem como as demais infrações 

conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

PORTARIA R Nº 608, de 20/06/2016 

PRORROGAR a portaria 106 que reconduziu os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293, João Batista Borges, SIAPE n° 0410683 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468  para, sob a 

presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo 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 disciplinar nº 23117.006673/2015-56, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 

dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

PORTARIA R Nº 613 , de 21/06/2016 

DESIGNAR os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE n°.0412293, Igor Campos de Andrade, 

matrícula SIAPE n°2865027 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468  para, sob a presidência do primeiro, 

constituírem a Comissão de Processo 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 Sindicante nº 

23117.004884/2016-21, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. Esta 

Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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PORTARIA R Nº 614, de 21/05/2016 

PRORROGAR a portaria nº 477 que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293, Igor Campos de Andrade, matrícula SIAPE n°2865027 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468  

para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo 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 Sindicante nº 23117.000222/2016-96, bem como as demais infrações conexas que 

emergirem no decorrer dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua  assinatura. 
 

PORTARIA R Nº 615, de 21/06/2016 

PRORROGAR a portaria nº 478 que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293, Igor Campos de Andrade, matrícula SIAPE n°2865027 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468  

para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo 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 Sindicante nº 23117.000223/2016-31, bem como as demais infrações conexas que 

emergirem no decorrer dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

PORTARIA R Nº 616, de 21/06/2016 

PRORROGAR  a portaria nº 479 que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293, Igor Campos de Andrade, matrícula SIAPE n°2865027 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468  

para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo 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 Sindicante nº 23117.000226/2016-74, bem como as demais infrações conexas que 

emergirem no decorrer dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

PORTARIA R Nº 617, de 21/06/2016 

PRORROGAR a portaria n° 480 que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293, Igor Campos de Andrade, matrícula SIAPE n°2865027 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468  

para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo 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 Sindicante nº 23117.000229/2016-16, bem como as demais infrações conexas que 

emergirem no decorrer dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

PORTARIA R Nº 618, de 21/06/2016 

PRORROGAR a portaria nº 481 que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293, Igor Campos de Andrade, matrícula SIAPE n°2865027 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468  

para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo 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 Sindicante nº 23117.000230/2016-32, bem como as demais infrações conexas que 

emergirem no decorrer dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua  assinatura. 
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PORTARIA R Nº 619, de 21/06/2016 

PRORROGAR a portaria nº482 que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293, Igor Campos de Andrade, matrícula SIAPE n°2865027 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468  

para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo 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 Sindicante nº 23117.000231/2016-87, bem como as demais infrações conexas que 

emergirem no decorrer dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

PORTARIA R Nº 620, de 21/06/2016 

PRORROGAR a portaria nº483 que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293, Igor Campos de Andrade, matrícula SIAPE n°2865027 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468  

para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo 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 Sindicante nº 23117.000235/2016-65, bem como as demais infrações conexas que 

emergirem no decorrer dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

PORTARIA R Nº 621, de 21/06/2016 

PRORROGAR a  portaria nº 484 que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293, Igor Campos de Andrade, matrícula SIAPE n°2865027 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468  

para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo 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 Sindicante nº 23117.003117/2016-17, bem como as demais infrações conexas que 

emergirem no decorrer dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

PORTARIA R Nº 622, de 21/06/2016 

PRORROGAR  a portaria nº 485 que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293, Igor Campos de Andrade, matrícula SIAPE n°2865027 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468  

para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo 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 Sindicante nº 23117.003119/2016-06, bem como as demais infrações conexas que 

emergirem no decorrer dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

PORTARIA R Nº 623, de 21/06/2016 

PRORROGAR a portaria nº 486 que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293, Igor Campos de Andrade, matrícula SIAPE n°2865027 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468  

para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo 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 Sindicante nº 23117.003120/2016-22, bem como as demais infrações conexas que 

emergirem no decorrer dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
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PORTARIA R Nº 624, de 21/06/2016 

PRORROGAR  a  portaria nº 488 que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293, Igor Campos de Andrade, matrícula SIAPE n°2865027 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468  

para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo 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 Sindicante nº 23117.003122/2016-11, bem como as demais infrações conexas que 

emergirem no decorrer dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

PORTARIA R Nº 627, de 21/06/2016 

PRORROGAR a portaria 301 que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE n°.0412293, 

Igor Campos de Andrade, matrícula SIAPE n°2865027 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468  para, sob a 

presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo 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 Sindicante nº 23117.002488/2015-92, bem como as demais infrações conexas que emergirem 

no decorrer dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

PORTARIA R Nº 603, de 17/06/2016 
Torna sem efeito a suspensão do Adicional de Insalubridade da servidora: 

Nº NOME SERVIDOR SIAPE 
01 MARIA JOSÉ DA SILVA 0411363 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Pessoal, referente ao mês de junho de 2016. 
 

PORTARIA R Nº 604, de 17/06/2016 

Dar nova redação aos incisos III e X do Art. 1º da Portaria R nº 509 de 24 de maio de 2016 da seguinte forma:  “Art. 

1º............................. III – Representante da Diretoria de Administração e Controle Acadêmico (DIRAC): Vanderlan 

Luiz de Sousa; [...] X - Representante do Campus Patos de Minas: Cilésia Aparecida Pereira”. Esta Portaria entra 

em vigor nesta data. 
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PORTARIAS DA PROGEP 

 

 

 

 

 

 

PORTARIA PROGEP Nº 931, de 25/04/2016 

Autorizar o afastamento integral de Tiago Baciotti Moreira, SIAPE 1974239, para o período de 12/05/2016 a 

12/05/2017, para cursar Mestrado em Educação na Universidade de Uberaba - UNIUBE, em Uberaba-MG. Esta 

Portaria entra em vigor em 25/04/2016. 
 

PORTARIA PROGEP N° 1087, de 11/05/2016 

Designar EDUARDO HENRIQUE SANTOS, Siape nº 2247144, para substituir o Gerente do Setor de Pessoal 

Umuarama da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (FG-4), desta Universidade, no período de 24 de março a 02 de 

abril de 2016. Conceder o pagamento da substituição conforme opção constante no processo. Esta portaria entra 

em vigor nesta data, com efeitos financeiros a partir de 24 de março de 2016. 
 

PORTARIA PROGEP N° 1088, de 11/05/2016 

Designar FLÁVIA APARECIDA VIEIRA DE ARAÚJO, Siape nº 2716480, para substituir a Secretária da 

Coordenação do Curso de Graduação em História do Instituto de História (FG-7), desta Universidade, no período de 

08 de março a 06 de abril de 2016. Conceder o pagamento da substituição conforme opção constante no processo. 

Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos financeiros a partir de 08 de março de 2016. 
 

PORTARIA PROGEP N° 1089, de 11/05/2016 

Designar HALISSON FERREIRA DOS SANTOS SILVA, Siape nº 1987560, para substituir o Supervisor dos 

Serviços de Conservação e Limpeza da Prefeitura Universitária (FG-1), desta Universidade, no período de 28 de 

março a 06 de abril de 2016. Conceder o pagamento da substituição conforme opção constante no processo. Esta 

portaria entra em vigor nesta data, com efeitos financeiros a partir de 28 de março de 2016. 
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PORTARIA PROGEP N° 1090, de 11/05/2016 

Designar SARA EMMANUELA MOREIRA, Siape nº 1042955, para substituir a Secretária da Pró-Reitoria de 

Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (FG-2), desta Universidade, no período de 28 de março a 1º de abril de 

2016. Conceder o pagamento da substituição conforme opção constante no processo. Esta portaria entra em vigor 

nesta data, com efeitos financeiros a partir de 28 de março de 2016. 
 

PORTARIA PROGEP N° 1091, de 11/05/2016 

Designar LUIZ HUMBERTO DA SILVA, Siape nº 0411156, para substituir o Coordenador da Divisão de Controle 

Acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação (FG-1), desta Universidade, no período de 28 de março a 26 de abril de 

2016. Conceder o pagamento da substituição conforme opção constante no processo. Esta portaria entra em vigor 

nesta data, com efeitos financeiros a partir de 28 de março de 2016. 
 

PORTARIA PROGEP N° 1092, de 11/05/2016 

Designar BRENDA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES, Siape nº 2061858, para substituir a Secretária da 

Faculdade de Odontologia (FG-6), desta Universidade, no período de 11 a 20 de abril de 2016. Conceder o 

pagamento da substituição conforme opção constante no processo. Esta portaria entra em vigor nesta data, com 

efeitos financeiros a partir de 11 de abril de 2016. 
 

PORTARIA PROGEP N° 1093, de 11/05/2016 

Designar LUCIANA LEMES DE ANDRADE BARBOSA, Siape nº 2474712, para substituir o Secretário do Instituto 

de História (FG-6), desta Universidade, no período de 28 de março a 06 de abril de 2016. Conceder o pagamento 

da substituição conforme opção constante no processo. Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos 

financeiros a partir de 28 de março de 2016. 
 

PORTARIA PROGEP N° 1094, de 11/05/2016 

Designar SANDRA VIEIRA GONÇALVES, Siape nº 0413579, para substituir a Coordenadora da Divisão de 

Provimento e Acompanhamento de Pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (FG-1), desta Universidade, no 

período de 18 a 29 de abril de 2016. Conceder o pagamento da substituição conforme opção constante no 

processo. Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos financeiros a partir de 18 de abril de 2016. 
 

PORTARIA PROGEP N° 1095, de 11/05/2016 

Designar LUANNA ALVES DE CASTRO, Siape nº 2221959, para substituir a Coordenadora dos Serviços de 

Processamentos Técnicos e Administrativos da Secretaria Geral (FG-2), desta Universidade, no período de 28 de 

março a 24 de abril de 2016. Conceder o pagamento da substituição conforme opção constante no processo. Esta 

portaria entra em vigor nesta data, com efeitos financeiros a partir de 28 de março de 2016. 
 

PORTARIA PROGEP N° 1096, de 11/05/2016 

Designar HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA SOUSA, Siape nº 2124552, para substituir a Secretária da Faculdade 

de Computação (FG-6), desta Universidade, no período de 31 de março a 20 de abril de 2016. Conceder o 

pagamento da substituição conforme opção constante no processo. Esta portaria entra em vigor nesta data, com 

efeitos financeiros a partir de 31 de março de 2016. 
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PORTARIA PROGEP N° 1097, de 11/05/2016 

Designar MIGUEL ÂNGELO DO NASCIMENTO OLIVEIRA, Siape nº 0412409, para substituir a Coordenadora da 

Divisão de Controle Orçamentário da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (FG-1), desta Universidade, no 

período de 11 a 12 de abril de 2016. Conceder o pagamento da substituição conforme opção constante no 

processo. Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos financeiros a partir de 11 de abril de 2016. 
 

PORTARIA PROGEP N° 1098, de 11/05/2016 

Designar ENILZA MARIA VINHAIS, Siape nº 0413450, para substituir a Gerente do Setor de Publicações do 

Sistema de Bibliotecas (FG-4), desta Universidade, no período de 28 de março a 1º de abril de 2016. Conceder o 

pagamento da substituição conforme opção constante no processo. Esta portaria entra em vigor nesta data, com 

efeitos financeiros a partir de 28 de março de 2016. 
 

PORTARIA PROGEP N° 1099, de 11/05/2016 

Designar WESLEY MARQUES DA SILVA, Siape nº 1035326, para substituir o Prefeito Universitário (CD-2), desta 

Universidade, no período de 25 a 27 de abril de 2016. Conceder o pagamento da substituição conforme opção 

constante no processo. Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos financeiros a partir de 25 de abril de 

2016. 
 

PORTARIA PROGEP N° 1100, de 11/05/2016 

Designar JOÃO LUIZ DE CARVALHO, Siape nº 0410846, para substituir a Secretária do Hospital Veterinário (FG-

6), desta Universidade, no período de 06 a 20 de abril de 2016. Conceder o pagamento da substituição conforme 

opção constante no processo. Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos financeiros a partir de 06 de abril 

de 2016. 
 

PORTARIA PROGEP N° 1101, de 11/05/2016 

Designar RAQUEL BORJA PEPPE, Siape nº 1986921, para substituir a Secretária do Programa de Pós-Graduação 

em Artes do Instituto de Artes (FG-7), desta Universidade, nos períodos de: 17 a 18 de março, 31 de março a 17 de 

julho e 28 de julho a 12 de setembro de 2016. Conceder o pagamento da substituição conforme opção constante no 

processo. Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos financeiros a partir de 17 de março de 2016. 
 

PORTARIA PROGEP N° 1102, de 11/05/2016 

Designar IEDA VIRGINIA RIBEIRO MACHADO SOARES, Siape nº 0412627, para substituir a Gerente do Setor de 

Circulação - Campus Umuarama - do Sistema de Bibliotecas (FG-4), desta Universidade, no período de 21 de 

março a 19 de abril de 2016. Conceder o pagamento da substituição conforme opção constante no processo. Esta 

portaria entra em vigor nesta data, com efeitos financeiros a partir de 21 de março de 2016. 
 

PORTARIA PROGEP Nº 1316, de 09/06/2016 

Autorizar o afastamento parcial de Léa Duarte da Silva Morais, SIAPE 1256668, no período de 01/07/2016 a 

28/02/2017, para cursar Doutorado no Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal 

de Uberlândia, em Uberlândia – MG. Esta Portaria entra em vigor em 01/07/2016. 
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PORTARIA PROGEP Nº 1317, de 09/06/2016 

Autorizar o afastamento parcial de Adalci dos Anjos Ferreira, SIAPE 411309, no período de 01/07/2016 a 

12/04/2018, para cursar Mestrado em Ciências Ambientais na Universidade Camilo Castelo Branco, em 

Fernandópolis - SP. Esta Portaria entra em vigor em 01/07/2016. 
 

PORTARIA PROGEP Nº 1343, de 10/06/2016 

Autorizar o afastamento parcial de Rodrigo Fernandes Gomes da Silva, SIAPE 17386827, no período de 04/07/2016 

a 28/02/2020, para cursar  Doutorado em Ciência da Computação na Universidade Federal de Uberlândia, em 

Uberlândia - MG. Esta Portaria entra em vigor em 04/07/2016. 
 

PORTARIA PROGEP Nº 1382, de 20/06/2016 

Conceder Licença Capacitação ao servidor Antônio Justino Ruas Madureira, matrícula 15513127, no período de 

04/07/2016 a 01/10/2016, por 90 dias, referente ao período aquisitivo de 02/10/2006 a 01/10/2011, para participar 

de Intercâmbio e Grupo Formal de Pesquisa junto à Faculdade de Ciências Aplicadas – FCA, da Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP, Campus de Limeira, em Limeira – SP. Esta portaria entra em vigor em 

04/07/2016 
 

PORTARIA PROGEP Nº 1383, de 20/05/2016 

Autorizar, o afastamento do servidor Diego Alves da Silva, Analista em Tecnologia da Informação, matrícula SIAPE 

2735884, no período de 28/06/2016 a 10/07/2016, incluindo o trânsito, para participar e apresentar trabalho no 

JavaOne Latin America, em São Paulo – SP no Brasil e no the Developer’s  Conference, em São Paulo – SP no 

Brasil, com ônus limitado. Esta Portaria entra em vigor em  28/06/2016. 
 

PORTARIA PROGEP Nº 1386, de 22/06/2016 

Cancelar, a partir de 30/06/2016, os efeitos da portaria PROGEP Nº 787 de 04 de abril de 2016 referente ao Horário 

Especial ao Servidor Estudante de Adalci dos Anjos Ferreira, SIAPE nº 411309, no período de 12/04/2016 a 

16/12/2016. Esta portaria entra em vigor em 30/06/2016. 
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