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PORTARIAS DA REITORIA 

 

 

 

 

PORTARIA R Nº 794, de 01/08/2016 

Dispensar BALTAZAR BERNARDES DA CRUZ, Siape nº 0409636, da função de Gerente do Setor Pessoal 

Umuarama da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (FG-4), desta Universidade, a partir de 1º de agosto de 

2016.Revoga-se a Portaria R nº 230/2014.Esta portaria entra em vigor a partir de 1º de agosto de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 795, de 01/08/2016 

Dispensar WELLINGTON SILVA, Siape nº 0409823, da função de Coordenador de Hotelaria Hospitalar do Hospital 

de Clínicas (FG-1), desta Universidade, a partir de 1º de agosto de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 962/2013. Esta 

portaria entra em vigor a partir de 1º de agosto de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 796, de 01/08/2016 

Dispensar JURACI ALVES SILVA NETO, Siape nº 2228392, da função de Secretário da Diretoria de Administração 

de Pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (FG-6), desta Universidade, a partir de 1º de agosto de 2016. 

Revoga-se a Portaria R nº 651/2015. Esta portaria entra em vigor a partir de 1º de agosto de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 797, de 01/08/2016 

Dispensar ELIANE SOARES, Siape nº 1422494, da função de Diretora pro tempore do Instituto de Ciências Sociais 

(CD-4), desta Universidade, a partir de 1º de agosto de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 255/2016. Esta portaria 

entra em vigor a partir de 1º de agosto de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 798, de 01/08/2016 

Designar FABIANE SANTANA PREVITALI, Siape nº 1296622, para exercer a função de Diretora do Instituto de 

Ciências Sociais (CD-4), desta Universidade, em substituição a Eliane Soares. O mandato da diretora ora 

designada terá duração de 04 (quatro) anos, com seu início a partir de 1º de agosto de 2016 e seu término previsto 

para 31 de julho de 2020. A designação para a função será a partir de 1º de agosto de 2016, quando esta portaria 

entra em vigor. 
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PORTARIA R Nº 799, de 01/08/2016 

Dispensar GUILHERME FROMM, Siape nº 1717250, da função de Coordenador do Curso de Letras - Inglês - 

PARFOR - Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica do Instituto de Letras e Linguística 

(FUC-1), desta Universidade, a partir de 1º de agosto de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 070/2016. Esta portaria 

entra em vigor a partir de 1º de agosto de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 800, de 01/08/2016 

Designar EMELI BORGES PEREIRA LUZ, Siape nº 2234792, para exercer a função de Coordenadora do Curso de 

Letras - Inglês - PARFOR - Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica do Instituto de Letras 

e Linguística (FUC-1), desta Universidade, em substituição a Guilherme Fromm. A designação para a função será a 

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

 

PORTARIA R Nº 801, de 01/08/2016 

Dispensar BÁRBARA DIAS REZENDE GONTIJO, Siape nº 2749781, da função de Coordenadora pro tempore do 

Curso de Técnico em Enfermagem da Escola Técnica de Saúde (FUC-1), desta Universidade, a partir de 1º de 

agosto de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 195/2016. Esta portaria entra em vigor a partir de 1º de agosto de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 802, de 01/08/2016 

Designar ANA CAROLINA GONÇALVES CORREIA, Siape nº 3454697, para exercer a função de Coordenadora do 

Curso de Técnico em Enfermagem da Escola Técnica de Saúde (FUC-1), desta Universidade, em substituição a 

Bárbara Dias Rezende. O mandato da coordenadora ora designada terá duração de 02 (dois) anos, com seu início 

a partir de 1º de agosto de 2016 e seu término previsto para 31 de julho de 2018. A designação para a função será 

a partir de 1º de agosto de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 

 

PORTARIA R Nº 803, de 01/08/2016 

Dispensar DANIEL DUARTE ABDALA, Siape nº 1882332, da função de Coordenador do Curso de Graduação em 

Sistemas de Informação da Faculdade de Computação (FUC-1), desta Universidade, a partir de 1º de agosto de 

2016. Revoga-se a Portaria R nº 866/2014. Esta portaria entra em vigor a partir de 1º de agosto de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 804, de 01/08/2016 

Designar LUÍS FERNANDO FAINA, Siape nº 6413559, para exercer a função de Coordenador do Curso de 

Graduação em Sistemas de Informação da Faculdade de Computação (FUC-1), desta Universidade, em 

substituição a Daniel Duarte Abdala. O mandato do coordenador ora designado terá duração de 02 (dois) anos, com 

seu início a partir de 1º de agosto de 2016 e seu término previsto para 31 de julho de 2018. A designação para a 

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

 

PORTARIA R Nº 805, de 01/08/2016 

Dispensar ROGÉRIO DE MELO COSTA PINTO, Siape nº 1349935, da função de Coordenador do Curso de 

Matemática do PARFOR - Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica da Faculdade de 
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Matemática (FUC-1), desta Universidade, a partir de 1º de agosto de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 772/2014. 

Esta portaria entra em vigor a partir de 1º de agosto de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 806, de 01/08/2016 

Designar FABIANA FIOREZI DE MARCO MATOS, Siape nº 1504731, para exercer a função de Coordenadora do 

Curso de Matemática do PARFOR - Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica da 

Faculdade de Matemática (FUC-1), desta Universidade, em substituição a Rogério de Melo Costa Pinto. 

Art. 2º – O mandato da coordenadora ora designada terá duração de 02 (dois) anos, com seu início a partir de 1º de 

agosto de 2016 e seu término previsto para 31 de julho de 2018. A designação para a função será a partir de 1º de 

agosto de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 

 

PORTARIA R Nº 807, de 01/08/2016 

Dispensar MARCOS SEIZO KISHI, Siape nº 1771328, da função de Coordenador do Curso de Graduação em 

Fisioterapia da Faculdade de Educação Física (FUC-1), desta Universidade, a partir de 1º de agosto de 2016. 

Revoga-se a Portaria R nº 824/2014. Esta portaria entra em vigor a partir de 1º de agosto de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 808, de 01/08/2016 

Designar ANGELO PIVA BIAGINI, Siape nº 2077669, para exercer a função de Coordenador do Curso de 

Graduação em Fisioterapia da Faculdade de Educação Física (FUC-1), desta Universidade, em substituição a 

Marcos Seizo Kishi. O mandato do coordenador ora designado terá duração de 02 (dois) anos, com seu início a 

partir de 1° de agosto de 2016 e seu término previsto para 31 de julho de 2018. A designação para a função será a 

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

 

PORTARIA R Nº 809, de 01/08/2016 

Dispensar JOÃO ELIAS DIAS NUNES, Siape nº 2620696, da função de Coordenador do Curso de Graduação em 

Educação Física da Faculdade de Educação Física (FUC-1), desta Universidade, a partir de 1º de agosto de 2016. 

Revoga-se a Portaria R nº 822/2014. Esta portaria entra em vigor a partir de 1º de agosto de 2016.  

 

PORTARIA R Nº 810, de 01/08/2016 

Designar EDUARDO HENRIQUE ROSA SANTOS, Siape nº 1789972, para exercer a função de Coordenador do 

Curso de Graduação em Educação Física da Faculdade de Educação Física (FUC-1), desta Universidade, em 

substituição a João Elias Dias Nunes. O mandato do coordenador ora designado terá duração de 02 (dois) anos, 

com seu início a partir de 1º de agosto de 2016 e seu término previsto para 31 de julho de 2018. A designação para 

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

 

PORTARIA R Nº 811, de 01/08/2016 

Dispensar JOSÉ CÂNDIDO XAVIER, Siape nº 1504735, da função de Coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Física do Instituto de Física (FUC-1), desta Universidade, a partir de 06 de agosto de 2016. Revoga-

se a Portaria R nº 770/2014. Esta portaria entra em vigor a partir de 06 de agosto de 2016. 
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PORTARIA R Nº 812, de 01/08/2016 

Designar JOSÉ DE LOS SANTOS GUERRA, Siape nº 1658477, para exercer a função de Coordenador do 

Programa de Pós-Graduação em Física do Instituto de Física (FUC-1), desta Universidade, em substituição a José 

Cândido Xavier. O mandato do coordenador ora designado terá duração de 02 (dois) anos, com seu início a partir 

de 06 de agosto de 2016 e seu término previsto para 05 de agosto de 2018. A designação para a função será a 

partir de 06 de agosto de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 

 

PORTARIA R Nº 813, de 01/08/2016 

Dispensar GUILHERME CHAUD TIZZIOTTI, Siape nº 1637550, da função de Coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Matemática da Faculdade de Matemática (FUC-1), desta Universidade, a partir de 11 de agosto de 

2016. Revoga-se a Portaria R nº 758/2014. Esta portaria entra em vigor a partir de 11 de agosto de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 814, de 01/08/2016 

Designar MARIO HENRIQUE DE CASTRO, Siape nº 1840699, para exercer a função de Coordenador do Programa 

de Pós-Graduação em Matemática da Faculdade de Matemática (FUC-1), desta Universidade, em substituição a 

Guilherme Chaud Tizziotti. O mandato do coordenador ora designado terá duração de 02 (dois) anos, com seu 

início a partir de 11 de agosto de 2016 e seu término previsto para 10 de agosto de 2018. A designação para a 

função será a partir de 11 de agosto de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 

 

PORTARIA R Nº 837, de 05/08/2016 

Designar MARIA BEATRIZ CAMARGO CAPPELLO, Siape nº 1035080, para exercer a função de Coordenadora do 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design 

(FUC-1), desta Universidade. Revoga-se a Portaria R nº 310/2016. O mandato da coordenadora ora designada terá 

duração de 02 (dois) anos, com seu início a partir de 1º de agosto de 2016 e seu término previsto para 31 de julho 

de 2018. A designação para a função será a partir de 1º de agosto de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 

 

PORTARIA R Nº 838, de 05/08/2016 

Dispensar ROSANE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS, Siape nº 1035211, da função de Secretária da Faculdade 

de Educação (FG-6), desta Universidade, a partir de 28 de julho de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 1455/2012. 

Esta portaria entra em vigor a partir de 28 de julho de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 839, de 05/08/2016 

Designar LUIZA TORNELLI AGUIAR, Siape nº 2094750, para exercer a função de Secretária da Faculdade de 

Educação (FG-6), desta Universidade, em substituição a Rosane Cristina de Oliveira Santos. A designação para a 

função será a partir de 28 de julho de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 
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PORTARIA R Nº 840, de 05/08/2016 

Dispensar ALAIR BENEDITO DE ALMEIDA, Siape nº 6411541, da função de Assessor Especial Nível 1 (CD-3), 

desta Universidade, a partir de 1º de agosto de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 2075/2012. Esta portaria entra em 

vigor a partir de 1º de agosto de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 841, de 05/08/2016 

Dispensar GIANNY CARLOS FREITAS BARBOSA, Siape nº 1513635, da função de Secretária do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação (FG-7), desta Universidade, a partir de 06 de agosto de 

2016. Revoga-se a Portaria R nº 36/2006. Esta portaria entra em vigor a partir de 06 de agosto de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 842, de 05/08/2016 

Designar LEONARDO DE CARVALHO BRAGANÇA, Siape nº 2327137, para exercer a função de Secretário do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação (FG-7), desta Universidade, em 

substituição a Gianny Carlos Freitas Barbosa. A designação para a função será a partir de 08 de agosto de 2016, 

quando esta portaria entra em vigor. 

 

PORTARIA R Nº 843, de 05/08/2016 

Designar EDUARDO HENRIQUE SANTOS, Siape nº 2247144, para exercer a função de Gerente do Setor Pessoal 

Umuarama da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (FG-4), desta Universidade, em substituição a Baltazar 

Bernardes da Cruz. A designação para a função será a partir de 1º de agosto de 2016, quando esta portaria entra 

em vigor. 

 

PORTARIA R Nº 844, de 05/08/2016 

Dispensar MAURO VICENTE DA SILVA, Siape nº 1887129, da função de Coordenador da Divisão de Saúde 

Ocupacional da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (FG-1), desta Universidade, a partir de 1º de agosto de 2016. 

Revoga-se a Portaria R nº 766/2014. Esta portaria entra em vigor a partir de 1º de agosto de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 845, de 05/08/2016 

Designar ILDEFONSO DINIZ DE MOURA, Siape nº 1442682, para exercer a função de Coordenador da Divisão de 

Saúde Ocupacional da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (FG-1), desta Universidade, em substituição a Mauro 

Vicente da Silva. A designação para a função será a partir de 1º de agosto de 2016, quando esta portaria entra em 

vigor. 

 

PORTARIA R Nº 846, de 05/08/2016 

Designar SIMONE BARBOSA VILLA, Siape nº 1691615, para substituir a Coordenadora do Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design, desta Universidade, 

em casos de afastamentos, ausências e impedimentos.Revoga-se a Portaria R nº 710/2014. Esta portaria entra em 

vigor nesta data, com efeitos a partir de 1º agosto de 2016. 
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PORTARIA R Nº 847, de 05/08/2016 

Designar ANTONIO ÁLVARO DE ASSIS MOURA, Siape nº 2117431, para substituir o Coordenador do Curso de 

Graduação em Engenharia de Produção da FACIP - Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, desta 

Universidade, em casos de afastamentos, ausências e impedimentos. Revoga-se a Portaria R nº 342/2015. Esta 

portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 05 de julho de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 848, de 05/08/2016 

Designar LEDA CORREIRA PEDRO MIYAZAKI, Siape nº 1960968, para substituir o Coordenador do Curso de 

Graduação em Geografia da FACIP - Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, desta Universidade, em casos 

de afastamentos, ausências e impedimentos. Revoga-se a Portaria R nº 216/2015. Esta portaria entra em vigor 

nesta data, com efeitos a partir de 13 de julho de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 849, de 05/08/2016 

Designar JULIANA SANTOS e FLÁVIA MARIA DA SILVA SANTANA, Siapes nº 1689872 e 1648859, para substituir 

a Coordenadora da Divisão de Assistência e Orientação Social da Diretora de Inclusão, Promoção e Assistência 

Estudantil da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, desta Universidade, em casos de afastamentos, ausências e 

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

 

PORTARIA R Nº 850, de 05/08/2016 

Designar ALLAN MARCIO OLIVEIRA DINIZ, Siape nº 1914514, para exercer a função de Coordenador de Hotelaria 

Hospitalar do Hospital de Clínicas (FG-1), desta Universidade, em substituição a Wellington Silva. A designação 

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

 

PORTARIA R Nº 879, de 18/08/2016 

Autorizar, nos termos da Resolução 08/08 de 05 de Setembro de 2008, do Conselho Diretor desta Universidade, o 

afastamento integral, sem bolsa, no período de 15/08/2016 a 31/07/2017, do professor ROGÉRIO LEMOS 

RIBEIRO, SIAPE 1964479, da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal de Uberlândia - FECIV, 

processo 23117.006231/2016-91, para cursar Doutorado, na área de engenharia de Transportes,  na Universidade 

de Brasília - UnB, na Cidade de Brasília, no Distrito Federal, Brasil. Esta Portaria entra em vigor nesta data, 

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

 

PORTARIA R Nº 904, de 25/08/2016 

Encerrar, nos termos da Resolução 08/08, de 05 de setembro de 2008, do Conselho Universitário desta 

Universidade, o processo n° 23117.003274/2013-71, de afastamento integral, sem bolsa, para cursar Doutorado na 

Universidade de Campinas - UNICAMP, da professora LAÍS BÁSSAME RODRIGUES, SIAPE 1839427, da 

Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Uberlândia - FAMAT, com retorno às atividades acadêmicas 

em 22/08/2015 e defesa de tese em 24/06/2016, conforme MI 0137/2016-FAMAT. Esta Portaria entra em vigor 

nesta data, retroagindo seus efeitos nos períodos retrocitados no artigo 1º, revogando-se as disposições em 

contrário. 
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PORTARIA R Nº 905, de 25/08/2016 

Encerrar, nos termos da Resolução 08/08, de 05 de setembro de 2008, do Conselho Universitário desta 

Universidade, o processo n° 23117.007957/2014-89, de afastamento integral, sem bolsa, para cursar Doutorado na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP, da professora GLÁUCIA SIGNORELLI DE QUEIROZ 

GONÇALVES, SIAPE 1768556, da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal da Universidade Federal de 

Uberlândia - FACIP, com retorno às atividades acadêmicas em 01/04/2016 e defesa de tese em 02/08/2016, 

conforme MI 291/2016-FACIP. Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos nos períodos 

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

 

PORTARIA R Nº 906, de 25/08/2016 

Encerrar, nos termos da Resolução 08/08, de 05 de setembro de 2008, do Conselho Universitário desta 

Universidade, o processo n° 23117.000493/2013-07, de afastamento integral, sem bolsa, para cursar Doutorado na 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, do professor LEANDRO ALVES PEREIRA, SIAPE 1662951, da 

Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Uberlândia - FAMAT, com defesa de tese em 05/07/2016 e 

retorno às atividades acadêmicas em 06/07/2016, conforme MI 132/2016-FAMAT. Esta Portaria entra em vigor 

nesta data, retroagindo seus efeitos nos períodos retrocitados no artigo 1º, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

PORTARIA R Nº 908, de 25/08/2016 

Ficam suspensos, temporariamente, os efeitos da Portaria R 0263 de 24 de março de 2016, em que se concedeu 

afastamento no país a professora SANDRA REGINA TOFFOLO, SIAPE 1755180, da Escola Técnica de Saúde da 

Universidade Federal de Uberlândia – ESTES, processo 23117.001179/2014-14, para continuação dos estudos de 

doutoramento (Doutorado-Sanduíche) na Universitat Barcelona, em Barcelona - Espanha, conforme MI 156/2016- 

ESTES. Esta Portaria entrará em vigor em 01/09/2016, revogando-se as disposições em contrário. 

 

PORTARIA R Nº 909, de 25/08/2016 

Prorrogar o afastamento concedido a professora MARA ALVES SOARES, SIAPE nº 1685488, da Faculdade de 

Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia - FAGEN, processo 23117.006002/2015-95, integral, 

sem bolsa, para o período de 17/09/2016 a 16/12/2016, para continuação dos estudos de Doutorado na 

Universidade Federal de Uberlândia - UFU, na cidade de Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, Brasil, conforme 

MI 059/2016-FACIC. Esta Portaria entrará em vigor 17/09/2016, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA R Nº 910, de 25/08/2016 

Encerrar, nos termos da Resolução 08/08, de 05 de setembro de 2008, do Conselho Diretor desta Universidade, 

processo 23117.003424/2015-17, estágio pós-doutoramento, na Universidade Federal de Alfenas, do professor 

QUINTILIANO SIQUEIRA SCHRODEN NOMELINI, SIAPE 2566708, da Faculdade de Matemática da Universidade 

Federal de Uberlândia - FAMAT, com retorno às atividades acadêmicas em 18/04/2016, conforme MI 140/2016-
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FAMAT. 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 911, de 25/08/2016 

Encerrar, nos termos da Resolução 08/08, de 05 de setembro de 2008, do Conselho Universitário desta 

Universidade, o processo n° 23117.005566/2013-49, de afastamento integral, sem bolsa, para cursar Doutorado na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, do professor HENRIQUE GERALDO RODRIGUES, SIAPE 2330920, da 

Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia - FAGEN, com defesa de tese em 

03/08/2016 e retorno às atividades acadêmicas em 04/08/2016, conforme MI 210/2016-FAGEN. Esta Portaria entra 

em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos nos períodos retrocitados no artigo 1º, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 

PORTARIA R Nº 919, de 29/08/2016 

PRORROGAR, de acordo com o art. 152, parágrafo único da lei 8.112/90 por 60 dias a Portaria que designou os 

servidores Alessandro Miro Degani, matrícula SIAPE n° 1529468, Ígor Campos de Andrade, matrícula SIAPE 

n°.026995 e Alexey German Kil, matrícula SIAPE nº 157913-6 para, sob a presidência do primeiro, constituírem a 

Comissão de Processo Administrativo 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 

n°. 23117.005883/2014-46, 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 920, de 29/08/2016 

Designar o servidor ADAILTON BORGES DE OLIVEIRA, Matrícula SIAPE nº 1035292, lotado nesta Universidade, 

para compor como membro da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (processo nº 23117.005883/2014-

46), instituída pela Portaria nº 658, de 10/07/2014, publicada no DOU de 18/07/2014, em substituição do servidor 

ÍGOR CAMPOS DE ANDRADE, Matrícula SIAPE nº 2865027. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

assinatura. 

 

PORTARIA R Nº 924, de 30/08/2016 

Dispensar KÁTIA MARA DAUD, Siape nº 0409541, da função de Secretária da Faculdade de Engenharia Elétrica 

(FG-6), desta Universidade, a partir de 1º de setembro de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 1458/2012. Esta portaria 

entra em vigor a partir de 1º de setembro de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 925, de 30/08/2016 

Dispensar FABIANA BORGES MARINO, Siape nº 1123851, da função de Secretária do Curso de Graduação em 

Zootecnia da Faculdade de Medicina Veterinária (FG-7), desta Universidade, a partir de 23 de julho de 2016. 

Revoga-se a Portaria R nº 442/2012. Esta portaria entra em vigor a partir de 23 de julho de 2016. 
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PORTARIA R Nº 926, de 30/08/2016 

Designar INÁCIO CASTILHO NETO, Siape nº 2327598, para exercer a função de Secretário do Curso de 

Graduação em Zootecnia da Faculdade de Medicina Veterinária (FG-7), desta Universidade, em substituição a 

Fabiana Borges Marino. A designação para a função será a partir de 25 de julho de 2016, quando esta portaria 

entra em vigor. 

 

PORTARIA R Nº 927, de 30/08/2016 

Dispensar ANA ROSÁRIO DA SILVA MAIORKI, Siape nº 0413542, da função de Gerente Geral dos Serviços de 

Processamentos Técnicos e Administrativos da Procuradoria Geral (FG-3), desta Universidade, a partir de 31 de 

agosto de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 1185/2010. Esta portaria entra em vigor a partir de 31 de agosto de 

2016. 

 

PORTARIA R Nº 928, de 30/08/2016 

Designar VANESSA DE FÁTIMA CRUZ, Siape nº 1618084, para exercer a função de Gerente Geral dos Serviços 

de Processamentos Técnicos e Administrativos da Procuradoria Geral (FG-3), desta Universidade, em substituição 

a Ana Rosário da Silva Maiorki. A designação para a função será a partir de 1º de setembro de 2016, quando esta 

portaria entra em vigor. 

 

PORTARIA R Nº 929, de 30/08/2016 

Designar o servidor RAFAEL MONTEIRO JORGE ALVES DE SOUZA, Siape nº 2221015, para exercer a função de 

Secretário da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia Civil 

(FG-7), desta Universidade. A designação para a função será a partir de 1º de agosto de 2016, quando esta portaria 

entra em vigor. 

 

PORTARIA R Nº 930, de 30/08/2016 

Dispensar LUIZ CARLOS DE MELO, Siape nº 0413555, da função de Coordenador da Divisão Administrativa da 

Editora da Universidade Federal de Uberlândia (FG-1) a partir de 13 de agosto de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 

370/2015. Esta portaria entra em vigor a partir de 13 de agosto de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 931, de 30/08/2016 

Dispensar DOUGLAS SANTOS RIFF, Siape nº 1435851, da função de Coordenador do Museu de Biodiversidade 

do Cerrado do Instituto de Biologia (FG-1), desta Universidade, a partir de 1º de setembro de 2016. Revoga-se a 

Portaria R nº 1082/2014. Esta portaria entra em vigor a partir de 1º de setembro de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 932, de 30/08/2016 

Designar LILIANE MARTINS DE OLIVEIRA, Siape nº 1905296, para exercer a função de Coordenadora do Museu 

de Biodiversidade do Cerrado do Instituto de Biologia (FG-1), desta Universidade, em substituição a Douglas Santos 

Riff. A designação para a função será a partir de 1º de setembro de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 
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PORTARIA R Nº 933, de 30/08/2016 

Dispensar LUCAS DE AQUINO MELO, Siape nº 2708975, da função de Chefe do Setor Audiovisual - Campus 

Santa Mônica da Prefeitura Universitária (FG-6), desta Universidade, a partir de 23 de agosto de 2016. Revoga-se a 

Portaria R nº 332/2015. Esta portaria entra em vigor a partir de 23 de agosto de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 934, de 30/08/2016 

Designar ALEXANDRE SANTOS COSTA, Siape nº 1761244, para exercer a função de Chefe do Setor Audiovisual - 

Campus Santa Mônica da Prefeitura Universitária (FG-6), desta Universidade, em substituição a Lucas de Aquino 

Melo. A designação para a função será a partir de 23 de agosto de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 

 

PORTARIA R Nº 935, de 30/08/2016 

Dispensar SÉRGIO VIEIRA SAMPAIO, Siape nº 0412706, da função de Chefe do Setor de Programação 

Orçamentária da Diretoria de Orçamento da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (FG-6), desta 

Universidade, a partir de 1º de agosto de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 355/2016. Esta portaria entra em vigor a 

partir de 1º de agosto de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 936, de 30/08/2016 

Designar JAEL TEIXEIRA DE CARVALHO, Siape nº 2120520, para exercer a função de Chefe do Setor de 

Programação Orçamentária da Diretoria de Orçamento da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (FG-6), 

desta Universidade, em substituição a Sérgio Vieira Sampaio. A designação para a função será a partir de 1º de 

agosto de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 

 

PORTARIA R Nº 937, de 30/08/2016 

Designar ANALÚCIA DE MORAIS VIEIRA e SELMA SUELI SANTOS GUIMARÃES, Siapes nº 1123239 e 2358468, 

para substituir o Diretor da Escola de Educação Básica, desta Universidade, em casos de afastamentos, ausências 

e impedimentos. Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 16 de janeiro de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 938, de 30/08/2016 

Designar MARIANA ELISA GONÇALVES, Siape nº 2918255, para substituir o Chefe do Setor Audiovisual - Campus 

Santa Mônica da Prefeitura Universitária, desta Universidade, em casos de afastamentos, ausências e 

impedimentos. Revoga-se a Portaria R nº 134/2016. Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 

23 de agosto de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 939, de 30/08/2016 

Designar MAURICIO CUNHA ESCARPINATI, Siape nº 1809632, para substituir o Coordenador do Curso de 

Graduação em Sistemas de Informação da Faculdade de Computação, desta Universidade, em casos de 

afastamentos, ausências e impedimentos. Revoga-se a Portaria R nº 761/2015. Esta portaria entra em vigor nesta 

data, com efeitos a partir de 24 de agosto de 2016. 
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PORTARIA R Nº 940, de 30/08/2016 

Designar FRANCISCO JOSÉ TÔRRES DE AQUINO, Siape nº 2035290, para substituir a Diretora do Instituto de 

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

1660/2013. Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 1º de julho de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 948, de 05/09/2016 

Designar LEONARDO MARCONDES ALVES, Siape nº 1699273, para exercer a função de Coordenador da Divisão 

Administrativa da Editora da Universidade Federal de Uberlândia (FG-1), em substituição a Luiz Carlos de Melo. A 

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

 

PORTARIA R Nº 949, de 05/09/2016 

Designar MARCIO RICARDO SALLA, Siape nº 2568440, para exercer a função de Coordenador do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia Civil (FUC-1), desta Universidade. Revoga-se a 

Portaria R Nº 859/2014. O mandato do coordenador ora designado terá duração de 02 (dois) anos, com seu início a 

partir de 04 de setembro de 2016 e seu término previsto para 03 de setembro de 2018. A designação para a função 

será a partir de 04 de setembro de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 

 

PORTARIA R Nº 950, de 05/09/2016 

Designar PAULO SÉRGIO VIEIRA NUNES, Siape nº 2319893, para exercer a função de Gerente do Setor de 

Projetos da Diretoria de Planejamento da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (FG-4), desta 

Universidade. A designação para a função será a partir de 1º de setembro de 2016, quando esta portaria entra em 

vigor. 

 

PORTARIA R Nº 951, de 05/09/2016 

Designar ELIANE MARA SILVEIRA, Siape nº 1306541, para substituir o Coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Estudos Linguísticos do Instituto de Letras e Linguística, desta Universidade, em casos de 

afastamentos, ausências e impedimentos. Revoga-se a Portaria R nº 165/2013. Esta portaria entra em vigor nesta 

data, com efeitos a partir de 1º de agosto de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 968, de 05/09/2016 

Autorizar a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) a tramitar as solicitações e os pagamentos 

de mais de quarenta diárias, intercaladas, por servidor com cargo de motorista ou servidores que exerçam a função 

de motorista na UFU, no orçamento de 2016. (Artigo alterado pela Portaria R nº 1.021 de 28 de setembro de 2016). 

A Divisão de Transporte (DITRA) da Prefeitura Universitária da UFU deverá escalar os motoristas disponíveis no 

seu quadro de forma equilibrada, evitando concentrar as viagens com direito ao pagamento de diárias em apenas 

alguns motoristas e apresentar relatório mensal para acompanhamento dos gastos com tais pagamentos. Sem 

comprometer o objetivo de cada viagem, o planejamento desta deverá priorizar o percurso e horário de saída que 

demande o menor número de diárias, bem como o compartilhamento nos atendimentos de demandas em um 
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mesmo veículo. Esta portaria entra em vigor nesta data com validade até o término do exercício de 2016 e revoga a 

Portaria R nº. 1049 de 22 de outubro de 2015. 

 

PORTARIA R Nº 972, de 08/09/2016 

Prorrogar o afastamento concedido a professora THAYSA DOS ANJOS SILVA ROMANHOL, SIAPE nº 1058398, da 

Faculdade de Ciências Integradas do Pontal da Universidade Federal de Uberlândia - FACIP, processo 

23117.001861/2016-79, integral, sem bolsa, para o período de 29/09/2016 a 29/03/2017, para continuação dos 

estudos de Mestrado na Universidade Federal de Goiás - UFG, na cidade de Catalão, no Estado de Goiás, Brasil, 

conforme MI 317/2016-FACIP. Esta Portaria entrará em vigor 29/09/2016, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA R Nº 975, de 09/09/2016 

Designar JOSÉ MARIA FILHO, Siape nº 0409542, para exercer a função de Secretário da Faculdade de Engenharia 

Elétrica (FG-6), desta Universidade, em substituição a Kátia Mara Daud. A designação para a função será a partir 

de 02 de setembro de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 

 

PORTARIA R Nº 976, de 09/09/2016 

Dispensar KEYNES MASAYOSHI KANNO, Siape nº 2625786, da função de Secretário do Centro de Tecnologia da 

Informação (FG-6), desta Universidade, a partir de 06 de setembro de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 451/2014. 

Esta portaria entra em vigor a partir de 06 de setembro de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 977, de 09/09/2016 

Designar TIAGO HENRIQUE FERREIRA, Siape nº 1997708, para exercer a função de Secretário do Centro de 

Tecnologia da Informação (FG-6), desta Universidade, em substituição a Keynes Masayoshi Kanno. A designação 

para a função será a partir de 06 de setembro de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 

 

PORTARIA R Nº 985, de 14/09/2016 

Dispensar LUCAS BACCIOTTI MOREIRA, Siape nº 1974344, da função de Secretário da Coordenação do Curso de 

Graduação em História da FACIP - Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (FG-7), desta Universidade, a partir 

de 16 de agosto de 2016. Revoga-se a Portaria R nº 495/2013. Esta portaria entra em vigor a partir de 16 de agosto 

de 2016. 

 

PORTARIA R Nº 986, de 14/09/2016 

Designar KATIA LUZIA SILVEIRA SILVA, Siape nº 2304007, para exercer a função de Secretária da Coordenação 

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

Universidade, em substituição a Lucas Bacciotti Moreira. A designação para a função será a partir de 16 de agosto 

de 2016, quando esta portaria entra em vigor. 
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PORTARIA R Nº 988, de 15/09/2016 

Designar o Prof. Kil Jin Brandini Park – Coordenador do Curso de Graduação em Sistemas de Informação/Campus 

Monte Carmelo – Presidente da Comissão que tem a finalidade de proceder à revisão da Resolução no 05/2012, do 

Conselho de Graduação, que “Estabelece normas para a revalidação de diplomas de graduação expedidos por 

estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia”. Exonerar o 

Prof. Antonio Cláudio Paschoarelli Veiga – Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica e de 

Telecomunicações, em face de sua solicitação de desligamento da Comissão. A Comissão fica assim constituída: 

Prof. Kil Jin Brandini Park – Coordenador do Curso de Graduação em Sistemas de Informação/Campus Monte 

Carmelo (Presidente), Prof. Hugo de Souza Rodrigues – Coordenador do Curso de Graduação em 

Química/Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, Prof. Sérgio Vitorino Cardoso – Coordenador do Curso de 

Graduação em Odontologia e Prof. Ricardo Amâncio Malagoni – Coordenador do Curso de Graduação em 

Engenharia Química. A Comissão deverá apresentar, no prazo de 60 dias, contados a partir da data desta Portaria, 

os resultados de sua análise, mediante a entrega de proposta de Resolução. Esta Portaria entra em vigor nesta 

data, tornando sem efeito a designação do Prof. Ricardo Amâncio Malagoni, como Presidente da Comissão, pela 

Portaria R no 915, de 26 de agosto de 2016.  

 

PORTARIA R Nº 995, de 23/09/2016 

Encerrar, nos termos da Resolução 08/08, de 05 de setembro de 2008, do Conselho Universitário desta 

Universidade, o processo n° 23117.005549/2011-40, de afastamento integral, sem bolsa, para cursar Doutorado na 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, da professora MARIA CAR0LINA DE MELO RODRIGUES , SIAPE 

1466375, do Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia - IARTE, eretorno às atividades acadêmicas 

em 01/08/2016 com  defesa de tese em 30/08/2016  conforme MI's 238/2016 - IARTE. Esta Portaria entra em vigor 

nesta data, retroagindo seus efeitos nos períodos retrocitados no artigo 1º, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

PORTARIA R Nº 997, de 23/09/2016 

Suspender a pedido, a partir de 30 de outubro de 2016, a Licença para o Desempenho de Mandato Classista, do 

servidor Alfeno de Almeida Filho, na Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Federais 

de Uberlândia Ltda – SICOOB Cred UFU. Estabelecer ao referido servidor, retorno as suas atividades laborativas 

em 31 de outubro de 2016. Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

PORTARIA R Nº 999, de 26/09/2016 

Reconduzir os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE n°.0412293, 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. 
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PORTARIA R Nº 1000, de 26/09/2016 

RECONDUZIR os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE n°.0412293,  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 1001 , de 26/09/02016 

RECONDUZIR  a portaria que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE n°.0412293,  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 1002 , de 26/09/2016 

RECONDUZIR a portaria que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE n°.0412293,  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 1003, de 26/09/2016 

RECONDUZIR a portaria  que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE n°.0412293,  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 1004 , de 26/09/2016 

RECONDUZIR a  portaria que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE n°.0412293,  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. 
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PORTARIA R Nº 1005, de 2/09/2016 

RECONDUZIR  a portaria  que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE n°.0412293,  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 1006, de 26/09/2016 

RECONDUZIR  a  portaria que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE n°.0412293,  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 1007, de 26/09/2016 

RECONDUZIR  a portaria  que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE n°.0412293,  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 23117.004224/2016-

54, 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 1008 , de 26/09/2016 

PRORROGAR a portaria nº 613 que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293,  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 assinatura. 

 

PORTARIA R Nº 1009, de 26/09/2016 

DESIGNAR os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE n°.0412293,  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 23117.006867/2016-32, 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 1010, de 26/09/2016 

DESIGNAR os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE n°.0412293,  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 23117.006873/2016-90, bem como as demais infrações 

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

 

PORTARIA R Nº 1011, de 26/09/2016 

DESIGNAR os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE n°.0412293,  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 23117.006870/2016-56, bem como as demais infrações 

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

 

PORTARIA R Nº 1012, de 26/09/2016 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso de suas atribuições e;  CONSIDERANDO a 

necessidade de se proceder à atualização das informações da Universidade Federal de Uberlândia no Sistema de 

Organização e Inovação Institucional do Governo Federal (SIORG), sistema estruturante das atividades de 

desenvolvimento organizacional dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder 

Executivo Federal, instituído pelo Decreto 6.944/2009; CONSIDERANDO que o manual do SIORG regulamenta a 

necessidade da publicação dos atos normativos em boletim interno da Instituição; CONSIDERANDO que, no âmbito 

da UFU, os atos normativos que regulamentam a estrutura organizacional da Instituição são as Resoluções 

aprovadas nos Conselhos Superiores; CONSIDERANDO a Resolução 01/2012 do Conselho Universitário 

(CONSUN) que “Consolida a estrutura organizacional da Universidade Federal de Uberlândia”, divulgada pela 

Portaria R nº 205 de 28 de fevereiro de 2012; CONSIDERANDO que, após a aprovação da Resolução 01/2012 do 

CONSUN, a estrutura organizacional da UFU sofreu modificações em razão da criação de cursos de graduação, 

programas de pós-graduação, coordenações de extensão e Pró-reitorias, bem como da alteração de nomenclatura 

de órgãos já existentes; RESOLVE: Art. 1º. Divulgar as Resoluções do Conselho Universitário (CONSUN) que 

alteram a estrutura organizacional da Universidade Federal de Uberlândia, consolidada pela Resolução 01/2012 do 

CONSUN: 

Resolução do CONSUN Ementa da Resolução e link de acesso ao texto completo 

Resolução 02/2012  

“Dispõe sobre a alteração do nome do Curso de Graduação em Design de 
Interiores para Curso de Graduação em Design, e dá outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em:  
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2012-2.pdf 

Resolução 07/2012 

“Cria e autoriza a implantação do Programa de Pós-graduação em 
Planejamento e Gestão de Políticas Públicas – Curso de Mestrado 
Profissional, e dá outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível 
em:http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2012-7.pdf 

Resolução 08/2012 “Cria e autoriza a implantação do Programa de Pós-graduação em 
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Tecnologias, Comunicação e Educação, e dá outras providências.”. 
O texto completo da Resolução encontra-se disponível 
em:http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2012-8.pdf 

Resolução 11/2012 

“Autoriza a implantação do Programa de Pós-graduação em Engenharia 
Biomédica - Mestrado e Doutorado.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível 
em:http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2012-11.pdf 

Resolução 12/2012 

“Autoriza a implantação do Programa de Pós-graduação em Ciências de 
Materiais da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal da Universidade 
Federal de Uberlândia.”. 
O texto completo da Resolução encontra-se disponível 
em:http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2012-12.pdf 

Resolução 13/2012 

“Autoriza a implantação do Curso de Doutorado em Química do Instituto de 
Química da Universidade Federal de Uberlândia”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2012-13.pdf 

Resolução 14/2012 

“Cria e autoriza a implantação do Programa de Pós-graduação em Ciências 
do Movimento Humano – Mestrado Acadêmico, e dá outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2012-14.pdf 

Resolução 15/2012 

“Autoriza a implantação do Programa de Pós-graduação em Qualidade 
Ambiental, nível Mestrado.”. 
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/ataCONSUN-2012-15.pdf 

Resolução 16/2012 

“Aprova a criação do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e 
Automação, grau Bacharelado, que será ofertado em Uberlândia, e altera a 
redação do art. 1º da Resolução no 22/2009 do Conselho Universitário, e dá 
outras providências.”. 
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2012-16.pdf 

Resolução 19/2012 

“Aprova a criação do Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica e de 
Telecomunicações, grau Bacharelado, que será ofertado em Uberlândia, e 
altera a Resolução no 22/2009 do Conselho Universitário, e dá outras 
providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2012-19.pdf 

Resolução 20/2012 

“Aprova a criação do Curso de Graduação em Engenharia de Computação, 
grau Bacharelado, que será ofertado em Uberlândia, e altera a Resolução nº 
22/2009 do Conselho Universitário, e dá outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2012-20.pdf 

Resolução 27/2012 

“Autoriza a criação do Programa de Pós Biocombustíveis do Instituto de 
Química da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com a 
Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2012-27.pdf 

Resolução 05/2013 

“Altera a Resolução nº 02/2010, do Conselho Universitário, no art. 24 do 
Regimento Interno da Reitoria, dá nova redação ao art. 2º da Resolução, 
para repristinar a Resolução nº 08/2006, e altera o anexo que contém o 
organograma da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2013-5.pdf 

Resolução 06/2013 

“Aprova o Regulamento do Programa de Pós-graduação Mestrado 
Profissional em Letras.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2013-6.pdf 

Resolução 08/2013 “Cria e autoriza a implantação do Programa de Pós-graduação em Ciências 
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– Mestrado Acadêmico, e dá outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2013-8.pdf 

Resolução 10/2013 

“Aprova a alteração do nome do Programa de Pós-graduação em 
Comunicação e Sociedade para Programa de Pós-graduação em 
Tecnologias, Comunicação e Educação.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2013-10.pdf 

Resolução 16/2013 

“Aprova a criação do Curso de Graduação em Letras, habilitação em Língua 
Portuguesa com domínio de Libras, Grau Licenciatura, na Universidade 
Federal de Uberlândia, e dá outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2013-16.pdf 

Resolução 18/2013 

“Aprova a criação dos Cursos de Graduação em Engenharia Florestal e 
Geologia, e autoriza o aumento de vagas nos Cursos de Graduação em 
Agronomia, Engenharia Cartográfica e de Agrimensura e Sistemas de 
Informação, no Campus Monte Carmelo, e dá outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2013-18.pdf 

Resolução 20/2013 

“Autoriza a implantação do Programa de Pós-graduação em Relações 
Internacionais – nível Mestrado Acadêmico, no Instituto de Economia, e dá 
outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2013-20.pdf 

Resolução 21/2013 

“Autoriza a implantação do Programa de Pós-graduação em Geografia – 
nível Mestrado Acadêmico, na Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, 
e dá outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2013-21.pdf 

Resolução 22/2013 

“Aprova o Regulamento do Programa de Pós-graduação Mestrado 
Profissional em Artes.”. 
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2013-22.pdf 

Resolução 01/2014 

“Autoriza a implantação do Programa de Pós-graduação em Ciências 
Naturais – nível Mestrado Acadêmico, da Faculdade de Ciências Integradas 
do Pontal (FACIP/UFU), e dá outras providências.”. 
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/ataCONSUN-2014-1.pdf 

Resolução 04/2014 

“Restabelece o nome do Curso de Graduação ofertado pelo Instituto de 
Geografia em Monte Carmelo, criado pela Resolução no 21/2010 do 
Conselho Universitário, e dá outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2014-4.pdf 

Resolução 05/2014 

“Dispõe sobre a alteração do nome do Programa de Pós-graduação em 
Letras – Mestrado em Teoria Literária do Instituto de Letras e Linguística.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2014-5.pdf 

Resolução 06/2014 

“Autoriza a implantação do Curso de Doutorado em Estudos Literários no 
Programa de Pós-graduação em Estudos Literários do Instituto de Letras e 
Linguística da Universidade Federal de Uberlândia.”. 
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2014-6.pdf 

Resolução 07/2014 

“Autoriza a implantação do Programa de Pós-graduação em Música - nível 
Mestrado Acadêmico, no Instituto de Artes, e dá outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2014-7.pdf 

Resolução 09/2014 “Autoriza a implantação do Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas, 
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em nível Mestrado e Doutorado Acadêmicos, do Instituto de Artes, e dá 
outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2014-9.pdf 

Resolução 10/2014 

“Autoriza a implantação do Programa de Pós-graduação em Saúde 
Ambiental e Saúde do Trabalhador, em nível de Mestrado Profissional, do 
Instituto de Geografia, e dá outras providências.”. 
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2014-10.pdf 

Resolução 11/2014 

“Autoriza a implantação do Programa de Pós-graduação em Gestão 
Organizacional – nível Mestrado Profissional – da Faculdade de Gestão e 
Negócios, e dá outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2014-11.pdf 

Resolução 12/2014 

“Autoriza a implantação do Programa de Pós-graduação em Agricultura e 
Ambiente - nível de Mestrado Acadêmico, do Instituto de Ciências Agrárias, 
e dá outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2014-12.pdf 

Resolução 17/2014 

“Restabelece o nome do Curso de Graduação ofertado pela Faculdade de 
Computação em Monte Carmelo, criado pela Resolução 20/2010 do 
Conselho Universitário, e dá outras providências”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2014-17.pdf 

Resolução 21/2014 

“Restabelece o nome do Curso de Graduação ofertado pela Faculdade de 
Engenharia Elétrica em Patos de Minas, criado pela Resolução Conselho 
Universitário e dá outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2014-21.pdf 

Resolução 05/2015 

“Autoriza a implantação do Programa de Pós Biotecnologia – nível Mestrado 
Acadêmico, no Instituto de Genética e Bioquímica, Campus Patos de Minas, 
e dá outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2015-5.pdf 

Resolução 08/2015 

“Edita o novo Regulamento do Programa de Pós-graduação em Ciências 
Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis, com a criação do Curso de 
Doutorado e outras providências de adequação do Programa.”. 
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2015-8.pdf 

Resolução 09/2015 

“Edita o novo Regulamento do Programa de Pós-graduação em 
Administração da Faculdade de Gestão e Negócios, com a criação do Curso 
de Doutorado e outras providências de adequação do Programa.”. 
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2015-9.pdf 

Resolução 11/2015 

“Autoriza a implantação do Programa de Pós-graduação em Fisioterapia – 
Mestrado Acadêmico, na Faculdade de Educação Física, com a edição do 
Regulamento e da grade curricular, e dá outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2015-11.pdf 

Resolução 12/2015 

“Autoriza a implantação do Programa de Pós-graduação em Produção 
Vegetal – Mestrado Acadêmico, no Instituto de Ciências Agrárias, Campus 
Monte Carmelo, com a edição do Regulamento e da grade curricular, e dá 
outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2015-12.pdf 

Resolução 14/2015 “Dispõe sobre a alteração do nome do Curso de Graduação em 
Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo, bacharelado, para Curso 
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de Graduação em Jornalismo, bacharelado, e dá outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2015-14.pdf 

Resolução 15/2015 

“Aprova a alteração do nome do Programa de Pós-graduação em Direito – 
Curso de Mestrado em Direito Público, para Programa de Pós-graduação em 
Direito – Curso de Mestrado em Direito, e dá outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2015-15.pdf 

Resolução 16/2015 

“Aprova a criação da Coordenação de Extensão da Faculdade de 
Engenharia Civil da Universidade Federal de Uberlândia, e dá outras 
providências.”. 
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2015-16.pdf 

Resolução 17/2015 

“Aprova a criação da Coordenação de Extensão do Instituto de Genética e 
Bioquímica da Universidade Federal de Uberlândia, e dá outras 
providências.”. 
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2015-17.pdf 

Resolução 18/2015 

“Aprova a criação da Coordenação de Extensão da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Uberlândia, e dá outras providências.”. 
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2015-18.pdf 

Resolução 19/2015 

“Aprova a criação da Coordenação de Extensão da Faculdade de Educação 
Física da Universidade Federal de Uberlândia, e dá outras providências.”. 
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2015-19.pdf 

Resolução 20/2015 

“Aprova a criação da Coordenação de Extensão da Faculdade de Medicina 
Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia, e dá outras 
providências.”. 
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2015-20.pdf 

Resolução 21/2015 

“Aprova a criação da Coordenação de Extensão do Instituto de Biologia da 
Universidade Federal de Uberlândia, e dá outras providências.”. 
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2015-21.pdf 

Resolução 22/2015 

“Aprova a criação da Coordenação de Extensão da Faculdade de Gestão e 
Negócios da Universidade Federal de Uberlândia, e dá outras providências.”. 
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2015-22.pdf 

Resolução 30/2015 

“Dispõe sobre a alteração da denominação da Pró-reitoria de Recursos 
Humanos da Universidade Federal de Uberlândia.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2015-30.pdf 

Resolução 06/2016 

“Dispõe sobre a criação da Pró-reitoria de Assistência Estudantil (PROAE), e 
dá outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2016-6.pdf 

Resolução 07/2016 

“Aprova a criação do Programa de Pós-graduação em Engenharia de 
Alimentos – nível Mestrado Acadêmico, na Faculdade de Engenharia 
Química, Campus Patos de Minas, e dá outras providências.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2016-7.pdf 

Resolução 08/2016 

“Edita o novo Regulamento e grade curricular do Programa de Pós-
graduação em Filosofia do Instituto de Filosofia, com a criação do Curso de 
Doutorado e outras providências de adequação do Programa.”.  
O texto completo da Resolução encontra-se disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2016-8.pdf 
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Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PORTARIA R Nº 1015, de 26/09/2016 

Alterar a composição da Comissão Permanente de Recepção de Ingressantes da seguinte forma: I – Dispensar, a 

pedido,Thiago Coelho Freitas, discente do Curso de Graduação em Engenharia Mecatrônica e representante do 

Diretório Central dos Estudantes (DCE), Natalia Luiza da Silva, técnica administrativa e coordenadora da Divisão de 

Formação Discente da PROGRAD, e Leiliane Bernardes Gebrim, técnica administrativa da Divisão de Promoção de 

Igualdades e Apoio Educacional da PROAE, das suas funções de membros da referida comissão; IV – Designar 

Mônica de Faria e Silva, técnica administrativa da Diretoria de Ensino,Lucas Zorzenoni Andréo, discente do curso 

de graduação em Direito, e Antônio da Silva Vasco,discente do curso de graduação em Psicologia, para as funções 

de membros da referida comissão. Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 02 de maio de 

2016, permanecendo inalterado o mandato dos demais membros designados pelas Portarias R nº 296/2015, 

963/2015 e 104/2016. 

 

PORTARIA R Nº 1016, de 26/09/2016 

Dispensar os docentes Mauro Marques Burjaili, SIAPE 0412546, e Márcia Gonçalves Coelho, SIAPE 1123430, 

ambos da Faculdade de Engenharia Química (FEQUI), de suas funções de membros da subcomissão instituída 

pela Portaria R nº 979, de 12 de setembro de 2016, responsável por elaborar o Plano de Gestão de Resíduos 

Sólidos da UFU. Designar a docente Bruna Fernanda Faria Oliveira, SIAPE 1998643, do Instituto de Ciências 

Agrárias, para integrar a subcomissão instituída pela Portaria R nº 979, de 12 de setembro de 2016, responsável por 

elaborar o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos da UFU. 

Parágrafo único. Permanecem inalteradas a nomeação e o mandato dos demais membros designados pela Portaria 

R nº 979/2016. Esta Portaria entra em vigor nesta data.  

 

PORTARIA R Nº 1017, de 26/09/2016 

Autorizar, nos termos da Resolução 08/08 de 05 de Setembro de 2008, do Conselho Diretor desta Universidade, o 

afastamento integral, sem bolsa, no período de 10/10/2016 a 09/10/2017da professora PAULA AMARAL 

FARIA,SIAPE 018038281, da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia - ESEBA, 

processo 23117.007447/2016-73, para cursar Doutorado, na área de Educação,  na Universidade Federal de 

Uberlândia - UFU, na Cidade de Uberlândia , no Estado de Minas Gerais, Brasil. Esta Portaria entrará em vigor em 

10/10/2016, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA R Nº 1020, de 28/09/2016 

Dispensar o servidor Fernando Francisco de Almeida, SIAPE 1906341, da função de membro da Comissão Interna 

de Implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI-UFU), constituída pela Portaria R nº 690/2016. 

Parágrafo único.Permanecem inalteradas a nomeação e o mandato dos demais membros designados pela Portaria 

R nº 690/2016. Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
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PORTARIA R Nº 1021, de 28/09/2016 

O artigo 1º da Portaria R nº 968 de 05 de setembro de 2016 passa a vigorar com a seguinte redação:  Autorizar a 

Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) a tramitar as solicitações e os pagamentos de mais de 

quarenta diárias, intercaladas, por servidor com cargo de motorista ou servidores que exerçam a função de 

motorista na UFU, no orçamento de 2016.” Devido à alteração definida nesta Portaria, a Portaria R nº 968 de 05 de 

setembro de 2016 deverá ser republicada, fazendo-se menção a esta. Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

PORTARIA R Nº 1022, de 28/09/2016 

Designar Maria Eduarda Nogueira Matos,Matrícula11221EAB002, Discente do Curso de Graduação em Engenharia 

Ambiental, para compor a Comissão Institucional de Gestão e Educação Ambiental (CIGEA), como membro titular, 

tendo como seu suplente Rodrigo Dias Amato, Matrícula 11211EAB047, Discente do Curso de Graduação em 

Engenharia Ambiental. Designar Lara Rúbia Borges Silva,Matrícula11211EAB025, Discente do Curso de Graduação 

em Engenharia Ambiental, para compor a Comissão Institucional de Gestão e Educação Ambiental (CIGEA), como 

membro titular, tendo como seu suplente Helena Paes Westerlund, Matrícula 11321EAB043, Discente do Curso de 

Graduação em Engenharia Ambiental. Permanecem inalterados o mandato dos demais membros designados pelas 

Portarias R nº 787/2014, 121/2016, 350/2016, 361/2016, 433/2016, 634/2016, 763/2016, 898/2016 e 899/2016. Esta 

Portaria entra em vigor nesta data e revoga a Portaria R nº 921 de 29 de agosto de 2016. 

 

 

 

 

 

 

PORTARIAS DA PROGEP 

 

 

 

 

 

PORTARIA PROGEP Nº 1117, de 12/05/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) André Luiz Carvalho, matrícula  SIAPE nº 0412168, ocupante do 

cargo de Técnico de Tecnologia da Informação, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no 

artigo 2º, incisos I, II e III, § 1º, Inciso II da Emenda Constitucional nº 41/03,  publicada no Diário Oficial da União em 

31/12/2003. Esta portaria entra em vigor a partir de 22/01/2016, revogadas as disposições em contrário. 
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PORTARIA PROGEP N° 1895, de 11/08/2016 

Designar ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, Siape nº 1657415, para substituir o Diretor da Faculdade de Engenharia Civil 

(CD-4), desta Universidade, no período de 19 a 30 de julho 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 

19 de julho de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1896, de 11/08/2016 

Designar RONEIDE MARIA GONÇALVES, Siape nº 1617295, para substituir a Coordenadora dos Serviços da Pró- 

Reitoria de Extensão e Cultura do campus Pontal (FG-2), desta Universidade, no período de 20 a 29 de julho 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 20 de julho de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1897, de 11/08/2016 

Designar LÚCIA MARIA MOURA SANTOS LOPES, Siape nº 0413564, para substituir a Coordenadora da Divisão 

de Suporte ao Sistema SIAPE (FG-1), desta Universidade, no período de 11 a 30 de julho 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 julho de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1908, de 16/08/2016 

Designar ALINE GONÇALVES PINTO RAMOS, Siape nº 1035256, para substituir o Diretor do Centro de Tecnologia 

da Informação (CD-3), desta Universidade, no período de 16 de agosto a 22 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 16 de agosto de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1965, de 26/08/2016 

Designar ADENILSON LIMA E SILVA, Siape nº 2189594, para substituir o Diretor da Diretoria de Serviços Clínicos 

do Hospital de Clínicas (CD-4), desta Universidade, no período de 25 de julho a 03 de agosto 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 julho de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1966, de 26/08/2016 

Designar ADRIANA DA SILVA BORGES, Siape nº 1474868, para substituir a Gerente Geral de Registro de 

Diplomas da Reitoria (FG-3), desta Universidade, no período de 04 de julho a 02 de agosto 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 04  de julho de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1967, de 26/08/2016 

Designar ALEXANDRE BATISTA SILVA, Siape nº 2792693, para substituir a Diretora da Diretoria de Avaliação 

Institucional (CD-3), desta Universidade, no período de 19 de julho a 05 de agosto de 2016. Conceder o pagamento 
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da substituição conforme opção constante no processo. Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos 

financeiros a partir de 19 de julho de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1968, de 26/08/2016 

Designar ALEXANDRE JOSÉ MOLINA, Siape nº 1509577, para substituir o Diretor da Diretoria de Cultura da Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura (CD-4), desta Universidade, no período de 19 de julho a 04 de agosto 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 19 de julho de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1969, de 26/08/2016 

Designar ANAILDA ADÃO MOURA VIEIRA, Siape nº 0410282, para substituir o Gerente do Setor de Recursos 

Humanos da Diretoria Administrativa do Hospital da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (FG-3), desta Universidade, 

no período de 20 de julho a 05 de agosto 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 20 de julho de 

2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1970, de 26/08/2016 

Designar ANA MÁBILLE SILVEIRA RIBEIRO OLIVEIRA, Siape nº 2220385, para substituir o Gerente do Setor de 

Execução Orçamentária da Diretoria de Administração Financeira da Pró-Reitoria Planejamento e Administração 

(FG-4), desta Universidade, no período de 08 a 30 de agosto 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 agosto de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1971, de 26/08/2016 

Designar CARLA LUZ RESENDE, Siape nº 6409397, para substituir a Secretária da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação (FG-2), desta Universidade, no período de 18 de julho a 1º de agosto 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 julho de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1972, de 26/08/2016 

Designar GEISA CANDIDA DA SILVA GONÇALVES, Siape nº 1617260, para substituir o Coordenador dos Serviços 

da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do Pontal (FG-2), desta Universidade, no período de 25 de julho a 03 de 

agosto 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 julho de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1973, de 26/08/2016 

Designar GEOVANE SOUZA MELO JUNIOR, Siape nº 2119849, para substituir o Diretor da Diretoria de Pesquisa 

da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (CD-4), desta Universidade, no período de 19 de julho a 02 de 
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agosto 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 19 de julho de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1974, de 26/08/2016 

Designar HELTON LUIZ DE OLIVEIRA, Siape nº 2034999, para substituir o Diretor da Diretoria de Inovação e 

Transferência de Tecnologia da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (CD-4), desta Universidade, no período 

de 18 de julho a 1º de agosto 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 julho de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1975, de 26/08/2016 

Designar IRACI KAKOI FELIX, Siape nº 0413358, para substituir o Chefe do Setor de Controle Financeiro da 

Diretoria de Administração Financeira da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (FG-6), desta Universidade, 

no período de 16 a 30 de agosto 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 16 de agosto de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1976, de 26/08/2016 

Designar JOSÉ TADEU CALIXTO, Siape nº 0412868, para substituir o Coordenador da Divisão de Manutenção da 

Diretoria de Administração de Materiais da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (FG-1), desta 

Universidade, no período de 08 a 27 de agosto 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 agosto de 

2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1977, de 26/08/2016 

Designar LAURA CHIOVATO SILVA, Siape nº 1651826, para substituir o Coordenador da Divisão de Execução 

Física da Diretoria de Infraestrutura da Prefeitura Universitária (FG-1), desta Universidade, no período de 18 de 

julho a 1º de agosto 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 julho de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1978, de 26/08/2016 

Designar LUCIANO LAMOUNIER FARIA, Siape nº 2874957, para substituir a Coordenadora da Divisão de 

Legislação e Orientação Técnica da Diretoria de Administração de Pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(FG-1), desta Universidade, no período de 16 a 25 de agosto 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 

16 de agosto de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1979, de 26/08/2016 

Designar MARIA DE LOURDES PEREIRA COSTA, Siape nº 1465686, para substituir a Coordenadora da Divisão 

de Atenção às Compulsões da Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor (FG-1), desta Universidade, no 
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período de 18 de julho a 1º de agosto 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 julho de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1980, de 26/08/2016 

Designar MURILO DE SOUZA MENEZES, Siape nº 2490405, para substituir o Diretor do Hospital Odontológico 

(CD-3), desta Universidade, no período de 29 de julho a 09 de agosto 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 29 de julho de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1981, de 26/08/2016 

Designar ODELMO ROBERTO MARQUES MONTEIRO, Siape nº 0409596, para substituir o Gerente do Setor de 

Almoxarifado do Hospital de Clínicas (FG-4), desta Universidade, no período de 13 de julho a 1º de agosto 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 13 de julho de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1982, de 26/08/2016 

Designar OSWALDO SILVA JÚNIOR, Siape nº 0413119, para substituir o Gerente do Setor de Almoxarifado de 

Obras da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (FG-4), desta Universidade, no período de 02  a 29 de 

agosto 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 02 de agosto de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1983, de 26/08/2016 

Designar SAMUEL FONSECA, Siape nº 0412304, para substituir a Auditora Geral (CD-3), desta Universidade, no 

período de 21 de julho a 09 de agosto 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 julho de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1984, de 26/08/2016 

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

Extensão e Cultura (FG-2), desta Universidade, no período de 08 a 30 de agosto 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 agosto de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1985, de 26/08/2016 

Designar SILVIA PEREIRA DIAS COSTA, Siape nº 0412906, para substituir a Gerente do Setor de Referência - 

Escola de Educação Básica do Sistema de Bibliotecas (FG-4), desta Universidade, no período de 18 de julho a 1º 

de agosto 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 julho de 2016. 
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PORTARIA PROGEP N° 1986, de 26/08/2016 

Designar SOLIA MARIA GONÇALVES CURY, Siape nº 1938923, para substituir a Coordenadora da Divisão de 

Relações Comunitárias (FG-1), desta Universidade, no período de 18 de julho a 1º de agosto 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 julho de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1987, de 26/08/2016 

Designar TÚLIO GONÇALVES GOMES, Siape nº 1107014, para substituir a Coordenadora da Divisão de 

Estatística e Informações (FG-1), desta Universidade, no período de 16 a 25 de agosto 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 16 de agosto de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 1988, de 26/08/2016 

Designar WIDNEY SHELLDON SOUZA, Siape nº 2089933, para substituir o Coordenador da Divisão de Apoio ao 

Serviço Odontológico do Hospital Odontológico (FG-1), desta Universidade, no período de 18 de julho a 04 de 

agosto 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 julho de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 2066, de 05/09/2016 

Designar CAIRO MOHAMAD IBRAHIM KATRIB, Siape nº 1551087, para substituir a Diretora da Diretoria de 

Comunicação Social (CD-3), desta Universidade, no período de 30 de junho a 14 de julho 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 30 de junho de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 2067, de 05/09/2016 

Designar WILLIAM NUNES DA SILVA, Siape nº 1118964, para substituir a Chefe do Setor de Armazenamento, 

Controle e Estoque da Divisão de Almoxarifado da Diretoria de Administração de Materiais da Pró-Reitoria de 

Planejamento e Administração (FG-6), desta Universidade, no período de 12 de setembro a 1º de outubro 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 12 de setembro de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP N° 2110, de 12/09/2016 

Designar SILNANDO SILVÉRIO FERREIRA, Siape nº 0410877, para substituir o Coordenador da Divisão 

Administrativa da Editora da Universidade Federal de Uberlândia (FG-1), no período de 12 de julho a 10 de agosto 

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 12 de julho de 2016. 
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PORTARIA PROGEP N° 2111, de 12/09/2016 

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

Faculdade de Odontologia (FG-6), desta Universidade, no período de 22 a 31 de agosto 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 22 de agosto de 2016. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2182, de 23/09/2016 

Conceder Horário Especial ao servidor estudante Neirivon Elias Cardoso, SIAPE nº 1828756, no período de 

01/10/2016 a 06/12/2016, a fim de cursar disciplinas do curso de graduação em Tecnologia em Sistemas para 

Internet pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM. Esta portaria entra 

em vigor em 01/10/2016. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2184, de 23/09/2016 

Conceder Horário Especial à servidora estudante Mairny Abadia Ferreira Antônio dos Santos SIAPE nº 2132677, no 

período de 01/11/2016 a 16/12/2016, a fim de cursar disciplinas do curso de Mestrado em Ciências Ambientais na 

Universidade Camilo Castelo Branco, em Fernandópolis-SP. Esta portaria entra em vigor em 01/11/2016. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2188, de 23/09/2016 

Autorizar o afastamento parcial de Izabel Rozetti, SIAPE 15325911, no período de 20/10/2016 a 01/03/2019, para 

cursar Doutorado em Educação na Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia – MG. Esta Portaria entra 

em vigor em 20/10/2016. 

 

PORTARIA PROGEP Nº  2209, de 23/09/2016 

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais 

conferida pela Portaria nº 1.224, de 29 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 11 de Janeiro 

de 2016 e, considerando que a servidor(a) aposentado(a) Altaira Ramos de Andrade, matrícula SIAPE nº 0410771,  

passou por revisão da Junta Médica Oficial em 15 de julho de 2016 conforme processo nº 23117.005738/2016-27, 

RESOLVE: Art. 1º -  Conceder ao servidor(a)  a isenção do Imposto de Renda, por  enquadrar-se no artigo 186, 

inciso I, § 1º da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1.990,  apresentando doença especificada em Lei. Art. 2º - Esta 

portaria entra em vigor na data do laudo médico de 15 de julho de 2016, aplicando-se os benefícios da lei, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº  2210, de 23/09/2016 

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais 

conferida pela Portaria nº 1.224, de 29 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 11 de Janeiro 

de 2016 e, considerando que a servidor(a) aposentado(a) João Alves de Melo, matrícula SIAPE nº 0411806,  

passou por revisão da Junta Médica Oficial em 29 de agosto de 2016 conforme processo nº 23117.006754/2016-37, 

RESOLVE: Art. 1º -  Conceder ao servidor(a)  a isenção do Imposto de Renda, por  enquadrar-se no artigo 186, 

inciso I, § 1º da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1.990,  apresentando doença especificada em Lei. Art. 2º - Esta 
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portaria entra em vigor na data do laudo médico de 29 de agosto de 2016, aplicando-se os benefícios da lei, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº  2211, de 23/09/2016 

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais 

conferida pela Portaria nº 1.224, de 29 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 11 de Janeiro 

de 2016 e, considerando que a servidor(a) aposentado(a) Josias Fernandes de Oliveira, matrícula SIAPE nº 

0411002,  passou por revisão da Junta Médica Oficial em 17 de agosto de 2016 conforme processo nº 

23117.000936/2014-32, RESOLVE: Art. 1º -  Conceder ao servidor(a)  a isenção do Imposto de Renda, por  

enquadrar-se no artigo 186, inciso I, § 1º da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1.990,  apresentando doença 

especificada em Lei. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data do laudo médico de 17 de agosto de 2016, 

aplicando-se os benefícios da lei, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº  2212, de 23/09/2016 

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais 

conferida pela Portaria nº 1.224, de 29 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 11 de Janeiro 

de 2016 e, considerando que a servidor(a) aposentado(a) Nilton Antônio Sanches, matrícula SIAPE nº 0411880,  

passou por revisão da Junta Médica Oficial em 26 de agosto de 2016 conforme processo nº 23117.006712/2016-04, 

RESOLVE: Art. 1º -  Conceder ao servidor(a)  a isenção do Imposto de Renda, por  enquadrar-se no artigo 186, 

inciso I, § 1º da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1.990,  apresentando doença especificada em Lei. Art. 2º - Esta 

portaria entra em vigor na data do laudo médico de 26 de agosto de 2016, aplicando-se os benefícios da lei, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº  2213, de 23/09/2016 

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais 

conferida pela Portaria nº 1.224, de 29 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 11 de Janeiro 

de 2016 e, considerando que a servidor(a) aposentado(a) Osmara Fernandes Rosa, matrícula SIAPE nº 0412920,  

passou por revisão da Junta Médica Oficial em 03 de agosto de 2016 conforme processo nº 23117.005994/2016-14, 

RESOLVE: Art. 1º -  Conceder ao servidor(a)  a isenção do Imposto de Renda, por  enquadrar-se no artigo 186, 

inciso I, § 1º da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1.990,  apresentando doença especificada em Lei. Art. 2º - Esta 

portaria entra em vigor na data do laudo médico de 03 de agosto de 2016, aplicando-se os benefícios da lei, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2217, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Baltazar Bernardes da Cruz, matrícula  SIAPE nº 0409636, ocupante 

do cargo de Assistente em Administração, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no artigo 3º 

da Emenda Constitucional nº 47/2005, publicada no Diário Oficial da União em 05/07/2005. Esta portaria entra em 

vigor a partir de 02 de julho de 2016, revogadas as disposições em contrário. 
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PORTARIA PROGEP Nº 2218, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) César José de Oliveira, matrícula  SIAPE nº 0410774, ocupante do 

cargo de Jardineiro, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no artigo 3º da Emenda 

Constitucional nº 47/2005, publicada no Diário Oficial da União em 05/07/2005. Esta portaria entra em vigor a partir 

de 01 de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2219, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Claudia Aparecida Leoni Couto Rosa Jordão, matrícula  SIAPE nº 

1123654, ocupante do cargo de Médico-Àrea, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no 

artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, publicada no Diário Oficial da União em 05/07/2005. Esta portaria 

entra em vigor a partir de 15 de julho de 2016, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2220, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Gerson Lício Machado, matrícula  SIAPE nº 0410588, ocupante do 

cargo de Assistente em Administração, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no artigo 3º da 

Emenda Constitucional nº 47/2005, publicada no Diário Oficial da União em 05/07/2005. Esta portaria entra em vigor 

a partir de 20 de agosto de 2016, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2221, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Keila Andrade de Oliveira Alves, matrícula  SIAPE nº 0412647, 

ocupante do cargo de Assistente em Administração, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento 

no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, publicada no Diário Oficial da União em 05/07/2005. Esta 

portaria entra em vigor a partir de 25 de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2222, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Laerte Pereira de Almeida, matrícula  SIAPE nº 1082466, ocupante 

do cargo de Professor Titular - Doutorado - Dedicação Exclusiva, do quadro permanente desta Universidade, com 

fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, publicada no Diário Oficial da União em 05/07/2005. 

Esta portaria entra em vigor a partir de 02 de setembro de 2016, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2223, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Lazaro Antônio de Almeida Silva, matrícula  SIAPE nº 0413084, 

ocupante do cargo de Lancheiro, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no artigo 3º da 

Emenda Constitucional nº 47/2005, publicada no Diário Oficial da União em 05/07/2005. Esta portaria entra em vigor 

a partir de 01 de setembro de 2016, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2224, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Leomar Umberto dos Santos, matrícula  SIAPE nº 0048405, ocupante 

do cargo de Assistente em Administração, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no artigo 3º 



 

 

  

   

31 

 

edição 411 | 30 de setembro de 2016 

da Emenda Constitucional nº 47/2005, publicada no Diário Oficial da União em 05/07/2005. Esta portaria entra em 

vigor a partir de 21 de setembro de 2016, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2225, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Marta Maria Ribeiro Chagas, matrícula  SIAPE nº 0413403, ocupante 

do cargo de Bibliotecário-Documentalista, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no artigo 3º 

da Emenda Constitucional nº 47/2005, publicada no Diário Oficial da União em 05/07/2005. Esta portaria entra em 

vigor a partir de 05 de agosto de 2016, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2226, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Patricia Mahler de Araújo Calil, matrícula  SIAPE nº 1123449, 

ocupante do cargo de Médico-Àrea, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no artigo 3º da 

Emenda Constitucional nº 47/2005, publicada no Diário Oficial da União em 05/07/2005. Esta portaria entra em vigor 

a partir de 25 de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2227, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Regina Aparecida de Sousa, matrícula  SIAPE nº 0412721, ocupante 

do cargo de Auxiliar em Administração, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no artigo 3º da 

Emenda Constitucional nº 47/2005, publicada no Diário Oficial da União em 05/07/2005. Esta portaria entra em vigor 

a partir de 16 de abril de 2016, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2228, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Marcelisa Santos da Silva, matrícula  SIAPE nº 0413418, ocupante 

do cargo de Psicologo-Àrea, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no artigo 3º da Emenda 

Constitucional nº 47/2005, publicada no Diário Oficial da União em 05/07/2005. Esta portaria entra em vigor a partir 

de 31 de julho de 2016, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2229, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Sila Aparecida Leite Costa, matrícula  SIAPE nº 0409713, ocupante 

do cargo de Assistente em Administração, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no artigo 3º 

da Emenda Constitucional nº 47/2005, publicada no Diário Oficial da União em 05/07/2005. Esta portaria entra em 

vigor a partir de 29 de março de 2010, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2230, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Vanilda de Fátima Oliveira Morais, matrícula  SIAPE nº 0412424, 

ocupante do cargo de Copeiro, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no artigo 3º da Emenda 

Constitucional nº 47/2005, publicada no Diário Oficial da União em 05/07/2005. Esta portaria entra em vigor a partir 

de 04 de março de 2015, revogadas as disposições em contrário. 
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PORTARIA PROGEP Nº 2231, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Clelia Simone Chioquetti Libano, matrícula  SIAPE nº 0413372, 

ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, do quadro permanente desta Universidade, com 

fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, publicada no Diário Oficial da União em 05/07/2005. 

Esta portaria entra em vigor a partir de 25 de agosto de 2016, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2232, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Luiz Antônio dos Santos, matrícula  SIAPE nº 0412309, ocupante do 

cargo de Engenheiro-Àrea, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no artigo 3º da Emenda 

Constitucional nº 47/2005, publicada no Diário Oficial da União em 05/07/2005. Esta portaria entra em vigor a partir 

de 28 de agosto de 2016, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2233, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) João Natal da Silva, matrícula  SIAPE nº 0412777, ocupante do cargo 

de Médico-àrea, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no que dispõe a Orientação 

Normativa nº 16 de 23/12/2013. Esta portaria entra em vigor a partir de 02 de março de 2012, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2234, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Marinalva Perfeito Machado, matrícula  SIAPE nº 0413041, ocupante 

do cargo de Odontologo, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no que dispõe a Orientação 

Normativa nº 16 de 23/12/2013. Esta portaria entra em vigor a partir de 22 de dezembro de 2012, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2235, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Vera Beatriz Miranda Pacheco, matrícula  SIAPE nº 0413267, 

ocupante do cargo de Odontologo, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no que dispõe a 

Orientação Normativa nº 16 de 23/12/2013. Esta portaria entra em vigor a partir de 05 de janeiro de 2013, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2236, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Arlete Aparecida Bertoldo Miranda, matrícula  SIAPE nº 1123429, 

ocupante do cargo de Professor Associado - 3 - Doutorado - Dedicação Exclusiva, do quadro permanente desta 

Universidade, com fundamento no artigo 6º, incisos I, II, III e IV,  publicada no Diário Oficial da União em 

31/12/2003. Esta portaria entra em vigor a partir de 22 de fevereiro de 2016, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2237, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) José Francisco da Silva, matrícula  SIAPE nº 0411356, ocupante do 

cargo de Continuo, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no artigo 6º, incisos I, II, III e IV,  
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publicada no Diário Oficial da União em 31/12/2003. Esta portaria entra em vigor a partir de 02 de setembro de 

2014, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2238, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Malcon Antônio Manfredi Brandeburgo, matrícula  SIAPE nº 0413618, 

ocupante do cargo de Professor Titular - Doutorado - Dedicação Exclusiva, do quadro permanente desta 

Universidade, com fundamento no artigo 6º, incisos I, II, III e IV,  publicada no Diário Oficial da União em 

31/12/2003. Esta portaria entra em vigor a partir de 28 de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2239, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) André Luiz Alves, matrícula  SIAPE nº 0412399, ocupante do cargo 

de Assistente em Administração, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no artigo 2º, incisos I, 

II e III, § 1º Inciso II,  publicada no Diário Oficial da União em 31/12/2003. Esta portaria entra em vigor a partir de 29 

de julho de 2016, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2240, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Hudson Rodrigues Lima, matrícula  SIAPE nº 0412654, ocupante do 

cargo de Professor Ensino Básico Tec. Tecnologico - Mestre+RSC-III - Dedicação Exclusiva, do quadro permanente 

desta Universidade, com fundamento no artigo 2º, incisos I, II, III, § 1º, inciso II,  publicada no Diário Oficial da União 

em 31/12/2003. Esta portaria entra em vigor a partir de 31 de janeiro de 2016, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2241, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Ieda Virginia Ribeiro Machado Soares, matrícula  SIAPE nº 0412627, 

ocupante do cargo de Auxiliar em Administração, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no 

artigo 2º, incisos I, II, III, § 1º, inciso II,  publicada no Diário Oficial da União em 31/12/2003. Esta portaria entra em 

vigor a partir de 27 de agosto de 2016, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2242, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Iraci Kakoi Felix, matrícula  SIAPE nº 0413358, ocupante do cargo de 

Assistente em Administração, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no artigo 2º, incisos I, II, 

III, § 1º, inciso II,  publicada no Diário Oficial da União em 31/12/2003. Esta portaria entra em vigor a partir de 21 de 

junho de 2016, revogadas as disposições em contrário. 

 

PORTARIA PROGEP Nº 2243, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Ricardo Alves Finotti, matrícula  SIAPE nº 0413433, ocupante do 

cargo de Auxilliar em Administração, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no artigo 2º, 

incisos I, II, III, § 1º, inciso II,  publicada no Diário Oficial da União em 31/12/2003. Esta portaria entra em vigor a 

partir de 30 de agosto de 2016, revogadas as disposições em contrário. 
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PORTARIA PROGEP Nº 2214, de 23/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Ricardo de Oliveira Franca, matrícula  SIAPE nº 0409630, ocupante 

do cargo de Técnico de Laboratório-Àrea, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento no artigo 2º, 

incisos I, II, III, § 1º, inciso II,  publicada no Diário Oficial da União em 31/12/2003. Esta portaria entra em vigor a 

partir de 23 de maio de 2015, revogadas as disposições em contrário. 
 

PORTARIA PROGEP Nº 2260, de 26/09/2016 

Autorizar o afastamento integral de Janderson Cristian Ferreira, SIAPE 2018440, para o período de 01/11/2016 a 

31/01/2017, para cursar Mestrado em Qualidade Ambiental da Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia-

MG. Esta Portaria entra em vigor em 01/11/2016. 
 

PORTARIA PROGEP Nº 2262, de  26/09/2016 

Conceder alteração de jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais, no período de 03/10/2016 a 31/12/2016 

para o (a) servidor (a) FERNANDA FERREIRA GENARO, matrícula SIAPE nº 1947418, ocupante do cargo de 

Assistente em Administração, do Quadro Permanente desta Universidade com fundamento na Medida Provisória nº 

2.174-28, de 24 de agosto de 2001 - artigo 5º. Esta portaria entra em vigor a partir de  03/10/2016. 
 

PORTARIA PROGEP Nº 2285, de  27/09/2016. 

Conceder alteração de jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, para o (a) servidor (a) Savio de Moraes, 

matrícula SIAPE nº 1123465, ocupante do cargo de  Médico-Área, do Quadro Permanente desta Universidade com 

fundamento no Art.41 § 2º da lei nº 12.702 de 07 de agosto de 2012. Esta portaria entra em vigor a partir de  

01/10/2016. 
 

PORTARIA PROGEP Nº 2287, de 28/09/2016 

Conceder Horário Especial à servidora estudante Kelma Patrícia de Souza, SIAPE nº 1651236, no período de 

01/11/2016 a 31/12/2016, a fim de cursar disciplinas do Curso de Mestrado em Ciências Ambientais na 

Universidade Camilo Castelo Branco.Esta portaria entra em vigor em 01/11/2016. 
 

PORTARIA PROGEP Nº 2297, de 28/09/2016 

Conceder Abono de Permanência ao(a) Sr.(a) Clara Pissiguelli Grama Valentim, matrícula  SIAPE nº 0413090, 

ocupante do cargo de Assistente em Administração, do quadro permanente desta Universidade, com fundamento 

no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, publicada no Diário Oficial da União em 05/07/2005. Esta 

portaria entra em vigor a partir de 30 de setembro de 2016, revogadas as disposições em contrário. 
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