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PORTARIAS DA REITORIA
Portaria R nº 0260, de 23/03/2005.
Dispensa a partir de 21/05/2005 da
função de Coordenador do Curso de
Graduação em Engenharia Elétrica (FG-1),
desta Universidade, o professor Keiber
David Rodrigues. Esta Portaria entra
vigor nesta data, revogando-se a Portaria
R nº 0390/03.

Portaria R nº 0261, de 23/03/2005.
Designa o professor Adélio José de
Moraes para exercer a função de
Coordenador do Curso de Graduação
em Engenharia Elétrica (FG-1), desta
Universidade. O mandato do professor
ora designado terá a duração de 02
(dois) anos, com seu início a partir de
22/05/2005 e seu término previsto para
21/05/2007. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R nº 0279, de 31/03/2005.
Dispensa a partir de 31/03/2005 da
função de Assessor 3 do Gabinete do
Reitor (FG-1), desta Universidade, o
Servidor Gleber Gonçalves Vilela de
Andrade. Esta portaria entra em vigor
nesta data, revogando-se a Portaria R
nº 0612/95.

Portaria R nº 0280, de 31/03/2005.
Dispensa a partir de 31/03/2005 da
função de Coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Medicina Veterinária
da Faculdade de Medicina Veterinária
(FG-1), desta Universidade, o professor
Paulo Lourenço da Silva. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se a Portaria R nº 0276/04.

Portaria R nº 0282, de 31/03/2005.
Dispensa a partir de 31/03/2005 da
função de Diretora da Diretoria de
Planejamento da Pró-Reitoria de
Planejamento e Administração (CD-4),
desta Universidade, a professora Stella
Naomi Moriguchi. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se a Portaria
R nº 0866/00.

Portaria R nº 0283, de 31/03/2005.
Designa o professor Vitorino Alves da
Silva para exercer a função de Diretor da
Diretoria de Planejamento da Pró-
Reitoria de Planejamento e Adminis-
tração (CD-4), desta Universidade, em
substituição à professora Stella Naomi
Moriguchi. O professor ora designado
responderá pela função a partir de
01/04/2005 até a publicação no Diário
Oficial da União. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R nº 0288, de 01/04/2005.
Dispensa a partir de 31/03/2005 da
função de Chefe do Departamento de
Pediatria da Faculdade de Medicina
(FG-1), desta Universidade, o professor
Orlando César Mantese. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se a Portaria R nº 1340/04.

Portaria R nº 0290, de 01/04/2005.
Designa o professor Orlando César
Mantese para exercer a função de Diretor
da Diretoria Clínica do Hospital de
Clínicas (CD-4), desta Universidade, em
substituição ao professor Elmiro Santos
Rezende. O professor ora designado
responderá pela função a partir de
01/04/2005 até a publicação no Diário
Oficial da União. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R nº 0291, de 01/04/2005.
Retif ica a Portaria R nº 0247, de
03/03/2005, publicada no Diário Oficial
da União nº 63, de 04/04/2005, Seção 2,
página 14. Onde se lê “Portaria R nº
0247, de 03/03/2005”, leia-se “Portaria
R nº 0247, de 23/03/2005”. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R n° 0293, de 04/04/2005.
Concede o Adicional de Insalubridade
no percentual de 10%, correspondente
ao grau Médio, incidente sobre o venci-
mento do cargo efetivo (Art. 12, inciso I e
§ 3º da Lei 8.270, de 17/12/1991), ao(s)
servidor(es) abaixo relacionado(s).

Nº Nome do Servidor Matrícula Siape
1 Cristiane Kellen Amaral Borges 1490579
2 Adriane Martins Marques 1490372
3 Roberta Braz Silva 1490415
Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de
01/03/2005, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Portaria R n° 0294, de 04/04/2005.
Concede o Adicional de Insalubridade
no percentual de 10%, correspondente
ao grau Médio, incidente sobre o venci-
mento do cargo efetivo (Art. 12, inciso I e
§ 3º da Lei 8.270, de 17/12/1991), ao(s)
servidor(es) abaixo relacionado(s).
Nº Nome do Servidor Matrícula Siape
1 Murilo de Sousa Menezes 1490405
Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de
01/03/2005, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Portaria R n° 0295, de 04/04/2005.
Concede o Adicional de Insalubridade
no percentual de 10%, correspondente
ao grau Médio, incidente sobre o venci-
mento do cargo efetivo (Art. 12, inciso I e
§ 3º da Lei 8.270, de 17/12/1991), ao(s)
servidor(es) abaixo relacionado(s).
Nº Nome do Servidor Matrícula Siape
1 Beatriz Regina da Silva 1490376
Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de 01/
03/2005, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria R nº 0297, de 07/04/2005.
Designa a servidora Vânia Maria dos
Santos para exercer a função de Chefe
de Setor da Diretoria de Administração
de Pessoal (FG-6), desta Universidade,
em substituição a servidora Iraci Kakoi
Felix. A servidora ora designada res-
ponderá pela função a partir de 07/04/2005
até a publicação no Diário Oficial da
União. Esta portaria entra em vigor nesta
data.



Portaria R nº 0298, de 07/04/2005.
Retifica o Art. 1º da Portaria R nº 0145,
de 24/02/2005, publicada no Diário
Oficial da União nº 44 do dia 07/03/2005,
Seção 2, página 12. Onde se lê “Gerente
da Oficina da Vida da Diretoria Admi-
nistrativa de Programas Sociais”, leia-
se “Gerente da Divisão do Programa de
Atenção à Pessoa de Dependência
Química da Diretoria Administrativa de
Programas Sociais”. Esta portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria R nº 0299, de 07/04/2005.
Retifica o Art. 1º da Portaria R nº 0200,
de 10/03/2005, publicado no Diário
Oficial da União nº 55, de 22/03/2005,
Seção 2, página 13. Onde se lê “Humber-
to Ferreira Martins”, leia-se “Humberto
Ferreira Borges”. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R nº 0303, de 08/04/2005.
Dispensa a partir de 07/04/2005 da
função de Chefe do Departamento de
Filosofia da Faculdade de Artes, Filo-
sofia e Ciências Sociais (FG-1), desta
Universidade, o professor Bento Itamar
Borges. Esta portaria entra em vigor
nesta data, revogando-se a Portaria R
nº 0393/03.

Portaria R nº 0307, de 08/04/2005.
Dispensa a partir de 10/04/2005 da
função de Coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
da Faculdade de Engenharia Elétrica
(FG-1), desta Universidade, o professor
Gilberto Arantes Carrijo. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se a Portaria R nº 1382/04.

Portaria R nº 0308, de 08/04/2005.
Designa o professor Darizon Alves de
Andrade para exercer a função de
Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica da
Faculdade de Engenharia Elétrica (FG-1),
desta Universidade, em substituição ao
professor Gilberto Arantes Carrijo. O
mandato do professor ora designado
terá a duração de 02 (dois) anos, com
seu início a partir de 11/04/2005 e seu
término previsto para 10/04/2007. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0316, de 13/04/2005.
Dispensa a partir de 25/05/2005 da
função de Coordenadora do Curso de
Enfermagem da Faculdade de Medicina

(FG-1), desta Universidade, a pro-
fessora Maria Elizabeth Roza Pereira.
Esta portaria entra vigor nesta data,
revogando-se a Portaria R nº 0455/03.

Portaria R nº 0317, de 13/04/2005.
Designa a professora Maria Elizabeth
Roza Pereira para exercer a função de
Coordenadora do Curso de Enferma-
gem da Faculdade de Medicina (FG-1),
desta Universidade. O mandato da
professora ora designada terá a duração
de 02 (dois) anos, com seu início a partir
de 26/05/2005 e seu término previsto
para 25/05/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R nº 0322, de 13/04/2005.
Retifica o Art. 1º da Portaria R nº 0188,
de 08/03/2005, publicada no Diário
Oficial da União nº 55, de 22/03/2005,
Seção 2, página 13. Onde se lê “Gerente
da Divisão de Atendimento ao Usuário
Santa Mônica da Diretoria do Sistema
de Bibliotecas”, leia-se “Gerente da
Divisão de Atendimento ao Usuário
Umuarama da Diretoria do Sistema de
Bibliotecas”. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R nº 0323, de 13/04/2005.
Designa o professor Sebastião de
Oliveira como substituto da Diretora da
Faculdade de Medicina da Universidade
Federal de Uberlândia em caso de
afastamento, ausências e impedimen-
tos da Diretora daquela Unidade Aca-
dêmica. Esta portaria entra em vigor
nesta data, revogando-se a Portaria R
nº 0060/03.

Portaria R nº 0327, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função Diretor do Instituto de Genética e
Bioquímica (FG-1), desta Universidade,
o professor Malcon Antonio Manfredi
Brandeburgo. Esta Portaria entra vigor
nesta data, revogando-se a Portaria R
nº 0442/01.

Portaria R nº 0328, de 18/04/2005.
Designa o professor Malcon Antônio
Manfredi Brandeburgo para exercer
função de Diretor do Instituto de Genética
e Bioquímica (FG-1), desta Univer-
sidade. O mandato do professor ora
designado terá a duração de 04 (quatro)
anos, com seu início em 03/05/2005 e
seu término previsto para 02/05/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0329, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 23/06/2005 da
função de Coordenador do Curso de
Pós-Graduação em Genética e Bio-
química do Instituto de Genética e
Bioquímica (FG-1), desta Universidade,
o professor Milton Vieira Coelho. Esta
Portaria entra vigor nesta data,
revogando-se a Portaria R nº 0555/03.

Portaria R nº 0330, de 18/04/2005.
Designa o professor Milton Vieira Coe-
lho para exercer a função de Coorde-
nador do Programa de Pós-Graduação
em Genética e Bioquímica do Instituto
de Genética e Bioquímica (FG-1), desta
Universidade. O mandato do professor
ora designado terá a duração de 02
(dois) anos, com seu início a partir de
24/06/2005 e seu término previsto para
23/06/2007. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R nº 0331, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 09/05/2005 da
função de Diretor do Instituto de Eco-
nomia (FG-1), desta Universidade, o
professor José Rubens Damas Garlipp.
Esta Portaria entra vigor nesta data,
revogando-se a Portaria R nº 0539/01.

Portaria R nº 0332, de 18/04/2005.
Designa o professor José Rubens
Damas Garlipp para exercer a função
de Diretor do Instituto de Economia (FG-
1), desta Universidade. O mandato do
professor ora designado terá a duração
de 04 (quatro) anos, com seu início a
partir de 10/05/2005 e seu término
previsto para 09/05/2009. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R n° 0337, de 18/04/2005.
Concede Licença Capacitação à
professora Rita de Cássia Gandini por
90 dias, no período de 01/06/2005 a
30/07/2005, referente ao período aqui-
sitivo de 16/03/1997 a 15/03/2002, a fim
de desenvolver projeto de pesquisa para
realizar pós-doutorado. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0338, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função de Diretor da Faculdade de
Odontologia (FG-1), desta Universidade,
o professor Alfredo Júlio Fernandes
Neto. Esta Portaria entra vigor nesta data
revogando-se a Portaria R nº 0440/01.
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Portaria R nº 0339, de 18/04/2005.
Designa o professor Alfredo Júlio
Fernandes Neto para exercer a função
de Diretor da Faculdade de Odontologia
(FG-1), desta Universidade. O mandato
do professor ora designado terá a
duração de 04 (quatro) anos, com seu
início em 03/05/2005 e seu término
previsto para 02/05/2009. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0340, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função de Diretor da Faculdade de
Ciências Contábeis (FG-1), desta
Universidade, o professor Lucimar
Antônio Cabral de Ávila. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se a Portaria R nº 0438/01.

Portaria R nº 0341, de 18/04/2005.
Designa o professor Lucimar Antônio
Cabral de Ávila para exercer “Pró-
Tempore” a função de Diretor da Fa-
culdade de Ciências Contábeis (FG-1),
desta Universidade. O professor ora
designado responderá pela função a
partir 03/05/2005 até a publicação no
Diário Oficial da União. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0342, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função de Coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Agronomia do
Instituto de Ciências Agrárias (FG-1),
desta Universidade, o professor José
Magno Queiroz Luz. Esta portaria entra
em vigor nesta data, revogando-se a
Portaria R nº 0028/03.

Portaria R nº 0343, de 18/04/2005.
Designa o professor José Magno
Queiroz Luz para exercer a função de
Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Agronomia do Instituto
de Ciências Agrárias (FG-1), desta
Universidade. O mandato do professor
ora designado terá a duração de 02
(dois) anos, com seu início a partir de
03/05/2005 e seu término previsto para
02/05/2007. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R nº 0344, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função de Diretor da Faculdade de
Medicina Veterinária (FG-1), desta
Universidade, o professor Adriano
Pirtouscheg. Esta Portaria entra vigor

nesta data, revogando-se a Portaria R
nº 0446/01.

Portaria R nº 0345, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função de Diretor da Faculdade de
Engenharia Mecânica (FG-1), desta
Universidade, o professor Antônio
Pedro Clapis. Esta Portaria entra vigor
nesta data, revogando-se a Portaria R
nº 0478/01.

Portaria R nº 0346, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função de Diretor do Instituto de Letras
e Lingüística (FG-1), desta Universidade,
o professor Ernesto Sérgio Bertoldo.
Esta Portaria entra vigor nesta data
revogando-se a Portaria R nº 0454/01.

Portaria R nº 0347, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função de Diretor do Instituto de Ciências
Agrárias (FG-1), desta Universidade, o
professor Fernando César Julliatti. Esta
Portaria entra vigor nesta data, revo-
gando-se a Portaria R nº 0450/01.

Portaria R nº 0348, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função de Diretor da Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo (FG-1), desta Univer-
sidade, o professor Fernando Cruz Silva.
Esta Portaria entra vigor nesta data,
revogando-se a Portaria R nº 0470/01.

Portaria R nº 0349, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função de Diretor da Faculdade de
Engenharia Civil (FG-1), desta Univer-
sidade, o professor Francisco Antônio
Romero Gesualdo. Esta Portaria entra
vigor nesta data, revogando-se a Portaria
R nº 0466/01.

Portaria R nº 0350, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função de Diretor da Faculdade de
Computação (FG-1), desta Universidade,
o professor Ilmério Reis Silva. Esta
Portaria entra vigor nesta data, revo-
gando-se a Portaria R nº 0444/01.

Portaria R nº 0351, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função de Diretor do Instituto de Biologia
(FG-1), desta Universidade, o professor
Ivan Schiavini Silva. Esta Portaria entra
vigor nesta data, revogando-se a Portaria
R nº 0456/01.

Portaria R nº 0352, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função de Diretor Faculdade de
Engenharia Química (FG-1), desta
Universidade, o professor João Jorge R.
Damasceno. Esta Portaria entra vigor
nesta data, revogando-se a Portaria R
nº 0468/01.

Portaria R nº 0353, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função de Diretor do Instituto de Ciências
Biomédicas (FG-1), desta Universidade,
o professor Marcos Silva. Esta Portaria
entra vigor nesta data, revogando-se a
Portaria R nº 0482/01.

Portaria R nº 0354, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função Diretor da Faculdade de Física
(FG-1), desta Universidade, o professor
Noelio Oliveira Dantas. Esta Portaria
entra vigor nesta data, revogando-se a
Portaria R nº 0464/01.

Portaria R nº 0355, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função de Diretora da Faculdade de
Psicologia (FG-1), desta Universidade,
a professora Rita de Cássia Gandini.
Esta Portaria entra vigor nesta data,
revogando-se a Portaria R nº 0481/01.

Portaria R nº 0356, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função de Diretor da Faculdade de
Educação Física (FG-1), desta Univer-
sidade, o professor Sílvio Soares San-
tos. Esta Portaria entra vigor nesta data,
revogando-se a Portaria R nº 0476/01.

Portaria R nº 0357, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função de Diretora da Faculdade de
Medicina (FG-1), desta Universidade, a
professora Valéria Bonetti. Esta Portaria
entra vigor nesta data, revogando-se a
Portaria R nº 0448/01.

Portaria R nº 0358, de 18/04/2005.
Designa a professora Solange Cristina
Augusto para substituir a Coordenadora
do Curso de Ciências Biológicas em
caso de ausências e impedimentos da
Coordenadora do referido curso. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0359, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 01/05/2005 da
função de Coordenador do Curso de
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disposições em contrário.

Portaria Proreh n° 0466, de 12/05/2005.
Retifica a Portaria Proreh nº 0364, de
08/04/2005, publicada no Jornal de Por-
tarias de 25/04/2005, referente à contra-
tação de Maikon Rangel de Souza. Onde
se lê “na vaga oriunda da aposentadoria
de Ana Maria de Araújo Cunha, ocorrida
em 31/01/2005”, leia-se “na vaga oriun-
da da Licença para pós-graduação de
Marco Antonio Pasqualino Andrade”. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n° 0467, de 12/05/2005.
Retifica a Portaria Proreh nº 0400, de
18/04/2005, publicada no Jornal de
Portarias de 10/05/2005, referente à
contratação de Cristiane Carvalho de
Paula Brito. Onde se lê “na vaga oriunda
da aposentadoria de Mariano Parziale,
ocorrida em 12/02/1996”, leia-se “na
vaga oriunda da Licença para pós-gra-
duação de Giovanni Ferreira Pitillo”. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n° 0470, de 16/05/2005.
Concede Progressão Vertical por Titu-
lação, da classe de Assistente nível 2,
com Mestrado, para a classe de Adjunto
nível 1, com Doutorado, à Professora
Geisa Daise Gumiero Cleps, com 140
pontos para efeitos de recebimento da
Gratificação de Estímulo à Docência
Superior-GED. Esta Portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria Proreh n° 0471, de 17/05/2005.
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº
23117.006053/2005-45, Arethusa

Almeida de Paula, como Professora
Substituta, em regime de trabalho de 40
(quarenta) Horas Semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Especialização, para Facul-
dade de Artes, Filosofia e Ciências
Sociais, Depto de Artes Plásticas. O refe-
rido contrato deverá vigorar pelo período
de 22/05/2005 a 31/07/2005. Esta
Portaria entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh n° 0472, de 17/05/2005.
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº
23117.004483/2005-22, Aline Ottoni
Moura Nunes de Lima, como Professora
Substituta, em regime de trabalho de 40
(quarenta) Horas Semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Especialização, para o Insti-
tuto de Psicologia. O referido contrato
deverá vigorar pelo período de 11/04/
2005 a 31/07/2005. Esta Portaria entra
em vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh n° 0473, de 17/05/2005.
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº
23117.001876/2005-84, Selma Andrade
Coelho, como Professora Substituta, em
regime de trabalho de 20 (vinte) Horas
Semanais e salário correspondente à
classe de Auxiliar, nível 1, com Especia-
lização, para a Faculdade de Medicina.
O referido contrato deverá vigorar pelo
período de 14/03/2005 a 31/07/2005.
Esta Portaria entra em vigor nesta data,

revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria Proreh n° 0474, de 17/05/2005.
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº
23117.004472/2005-42, Jaqueline
Resende, como Professora Substituta,
em regime de trabalho de 20 (vinte)
Horas Semanais e salário correspon-
dente à classe de Auxiliar, nível 1, com
Graduação, para a Faculdade de Medi-
cina. O referido contrato deverá vigo-
rar pe l o  pe r í odo  de  18 /04 /2005
a  31 /07 /2005. Esta Portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria Proreh n° 0475, de 17/05/2005.
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº
23117.003720/2005-38, Gesmar Rodri-
gues Silva Segundo, como Professor
Substituto, em regime de trabalho de 40
(quarenta) Horas Semanais e salário
correspondente à classe de Assistente,
nível 1, com Mestrado, para o Instituto
de Ciências Biomédicas. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
08/05/2005 a 31/07/2005. Esta Portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Prefe n° 0002, de 23/05/2005.
Estabelece procedimentos para a
fixação de cartazes e faixas no âmbito
da Universidade Federal de Uberlândia,
em seus espaços de uso comum. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.
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Arquitetura e Urbanismo da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo (FG-1),
desta Universidade, o professor Luis
Eduardo Santos Borda. Esta Portaria
entra vigor nesta data, revogando-se a
Portaria R nº 0368/03.

Portaria R nº 0360, de 18/04/2005.
Designa o professor Mauro Prudente
para exercer a função de Diretor da
Faculdade Engenharia Civil (FG-1),
desta Universidade. O mandato do
professor ora designado terá a duração
de 04 (quatro) anos, com seu início em
03/05/2005 e seu término previsto para
02/05/2009. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R nº 0361, de 18/04/2005.
Designa o professor Jimi Naoki Naka-
jima para exercer a função de Diretor do
Instituto de Biologia (FG-1), desta Uni-
versidade. O mandato do professor ora
designado terá a duração de 04 (quatro)
anos, com seu início em 03/05/2005 e
seu término previsto para 02/05/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0362, de 18/04/2005.
Designa o professor Marco Aurélio
Martins Rodrigues para exercer a função
de Diretor do Instituto de Ciências
Biomédicas (FG-1), desta Universidade.
O mandato do professor ora designado
terá a duração de 04 (quatro) anos, com
seu início em 03/05/2005 e seu término
previsto para 02/05/2009. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0363, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 17/04/2005 da
função de Coordenadora do Curso de
Graduação em Letras do Instituto de
Letras e Lingüística (FG-1), desta Univer-
sidade, a professora Maria Madalena
Bernadelli. Esta portaria entra em vigor
nesta data, revogando-se a Portaria R
nº 0231/05.

Portaria R nº 0364, de 18/04/2005.
Designa a professora Maria Inês Vas-
concelos Felice para exercer a função
de Coordenadora do Curso de Gradua-
ção em Letras do Instituto de Letras e
Lingüística (FG-1), desta Universidade.
O mandato da professora ora designa-
da terá a duração de 02 (dois) anos, com
seu início a partir de 18/04/2005 e seu
término previsto para 17/04/2007. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0365, de 18/04/2005.
Designa o professor Valder Steffen
Júnior para exercer a função de
Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Mecânica da
Faculdade de Engenharia Mecânica
(FG-1), desta Universidade. O professor
ora designado responderá pela função
a partir de 25/04/2005 até a publicação
no Diário Oficial da União. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0366, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 30/04/2005 da
função de Coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Mecâ-
nica da Faculdade de Engenharia Mecâ-
nica (FG-1), desta Universidade, o
professor Valder Steffen Júnior. Esta
portaria entra em vigor nesta data, revo-
gando-se a Portaria R nº 0365/05.

Portaria R nº 0367, de 18/04/2005.
Designa o professor Valder Steffen
Júnior para exercer a função de Diretor
da Faculdade de Engenharia Mecânica
(FG-1), desta Universidade, em substi-
tuição ao professor Antônio Pedro
Clapis. O mandato do professor ora
designado terá a duração de 04 (quatro)
anos, com seu início em 03/05/2005 e
seu término previsto para 02/05/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0368, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 24/04/2005 da
função de Coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia
Mecânica da Faculdade de Engenharia
Mecânica (FG-1), desta Universidade, o
professor Valder Steffen Júnior. Esta
Portaria entra vigor nesta data,
revogando-se a Portaria R nº 0246/05.

Portaria R nº 0369, de 18/04/2005.
Designa o professor Márcio Bacci da
Silva para exercer a função de
Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Mecânica da
Faculdade de Engenharia Mecânica
(FG-1), desta Universidade. O mandato
do professor ora designado terá a
duração de 02 (dois) anos, com seu
início a partir de 01/05/2005 e seu
término previsto para 30/04/2007. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0370, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 30/04/2005 da
função de Coordenador do Curso de

Graduação em Engenharia Mecânica da
Faculdade de Engenharia Mecânica
(FG-1), desta Universidade, o professor
Márcio Bacci da Silva. Esta Portaria entra
vigor nesta data, revogando-se a Portaria
R nº 0247/05.

Portaria R nº 0371, de 18/04/2005.
Designa o professor Rafael Ariza
Gonçalves para exercer a função de
Coordenador do Curso de Graduação
em Engenharia Mecânica da Faculdade
de Engenharia Mecânica (FG-1), desta
Universidade. O mandato do professor
ora designado terá a duração de 02
(dois) anos, com seu início a partir de
01/05/2005 e seu término previsto para
30/04/2007. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R nº 0372, de 18/04/2005.
Dispensa a partir de 30/04/2005 da
função de Coordenador do Curso de
Engenharia Mecatrônica da Faculdade
de Engenharia Mecânica (FG-1), desta
Universidade, o professor João Carlos
Mendes Carvalho. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se a Portaria
R nº 0859/03.

Portaria R nº 0375, de 19/04/2005.
Designa o professor João Carlos
Mendes Carvalho para exercer a função
de Coordenador do Curso de Gra-
duação em Engenharia Mecatrônica da
Faculdade de Engenharia Mecânica
(FG-1), desta Universidade. O mandato
do professor ora designado terá a
duração de 02 (dois) anos, com seu
início a partir de 01/05/2005 e seu
término previsto para 30/04/2007. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R n° 0378, de 22/04/2005.
Retifica o artigo 2º da Portaria R nº 0314,
de 13/04/2005, fazendo constar o nome
correto da Presidente como Silmara
Lopes do Nascimento. Exonera a
Nutricionista Silmara Lopes do Nasci-
mento da função de Presidente da
Comissão, nomeando, em substituição,
o Nutricionista Adolfo Cosentino. Exo-
nera a Professora Maria José de
Carvalho Ferreira da função de membro
da referida Comissão e nomeia, em
substituição, o Professor Afonso Celso
Lana Leite (FAFCS). Permanecem inalte-
rados, em pleno vigor, todos os demais
termos da Portaria acima mencionada
e convalidados todos os atos praticados

4           03 DE JUNHO DE 2005

partir de 02/05/2005 até 31/05/2005,
referente ao período aquisitivo de 08/05/
1990 a 07/05/1995. Esta portaria entra
em vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh n° 0424, de 28/04/2005.
Concede Licença-Prêmio por assidui-
dade à servidora Iris Darc da Silva
Pacheco a partir de 19/05/2005 até
17/07/2005, referente ao período aquisi-
tivo de 01/02/1991 a 31/01/1996. Esta
portaria entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh n° 0425, de 28/04/2005.
Concede Licença-Prêmio por assidui-
dade à servidora Luciana de Almeida
Queiroz a partir de 04/05/2005 até
02/07/2005, referente ao período aquisi-
tivo de 01/06/1984 a 31/05/1989. Esta
portaria entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh n° 0426, de 28/04/2005.
Concede Licença-Prêmio por assidui-
dade à servidora Luciana de Almeida
Queiroz a partir de 03/07/2005 até
30/09/2005, referente ao período aquisi-
tivo de 01/06/1989 a 31/05/1994. Esta
portaria entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh n° 0427, de 28/04/2005.
Concede Licença-Prêmio por assidui-
dade à servidora Maria Carmo Castro a
partir de 02/05/2005 até 31/05/2005,
referente ao período aquisitivo de 01/02/1989
a 31/01/1994. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria Proreh n° 0428, de 28/04/2005.
Concede Licença-Prêmio por assidui-
dade ao servidor Sebastiao Carlos da
Silva a partir de 02/05/2005 até 31/05/2005,
referente ao período aquisitivo de
21/09/1991 a 20/09/1996. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh n° 0429, de 28/04/2005.
Concede Licença-Prêmio por assidui-
dade ao servidor Washington Luiz Bar-
bosa a partir de 05/05/2005 até 04/06/2005,
referente ao período aquisitivo de
11/06/1980 a 10/06/1985. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh n° 0445, de 04/05/2005.
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº
23117.002158/2005-25, Rodrigo
Braghiroli, como Professor Substituto,
em regime de trabalho de 40 (quarenta)
Horas Semanais e salário correspon-
dente à classe de Assistente, nível 1,
com Mestrado, para o Instituto de Quími-
ca. O referido contrato deverá vigorar
pelo período de 06/04/2005 a 31/07/2005.
Esta Portaria entra em vigor nesta data,
revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria Proreh n° 0446, de 04/05/2005.
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe E nível 3,
com Mestrado, para a classe E nível 4,
com Mestrado, à Professora Beatriz
Lemos Stutz. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria Proreh n° 0447, de 04/05/2005.
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Adjunto
nível 2, com Doutorado, para a classe
de Adjunto nível 3, com Doutorado, ao
Professor Oscar Bertino de Almeida
Oliveira Filho. Esta Portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria Proreh n° 0448, de 04/05/2005.
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Adjunto
nível 1, com Doutorado, para a classe
de Adjunto nível 2, com Doutorado, ao
Professor Adriano Alves Pereira. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n° 0449, de 04/05/2005.
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Adjunto
nível 3, com Doutorado, para a classe
de Adjunto nível 4, com Doutorado, ao
Professor Keiji Yamanaka. Esta Portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n° 0450, de 04/05/2005.
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Adjunto
nível 2, com Doutorado, para a classe
de Adjunto nível 4, com Doutorado, ao
Professor Mauro Batista Lucas. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n° 0451, de 04/05/2005.
Concede Progressão Horizontal por

Tempo de Serviço, da classe de Adjunto
nível 3, com Doutorado, para a classe
de Adjunto nível 4, com Doutorado, ao
Professor Sinésio Gomide Júnior. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n° 0461, de 09/05/2005.
Concede Licença-Prêmio por assidui-
dade à servidora Maria Celina Ribeiro
Aguiar a partir de 14/05/2005 até 12/06/2005,
referente ao período aquisitivo de
06/11/1986 a 05/11/1991. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh n° 0462, de 10/05/2005.
Concede Abono de Permanência a
Nábia Maria Pena, ocupante do cargo
de Auxiliar em Administração - NI - C - III,
do Quadro Permanente desta Univer-
sidade, com fundamento no § 1º, artigo
3º da Emenda Constitucional nº 41/03,
publicada no Diário Oficial da União em
31/12/2003. Esta portaria entra em vigor
a partir de 06/05/2005, revogadas as
disposições em contrário.

Portaria Proreh n° 0463, de 10/05/2005.
Concede Abono de Permanência a
Rosânia Bacci Bandeira de Castro,
ocupante do cargo de Professor 1º e 2º -
Classe D - Nível 04 - Dedicação Exclu-
siva, do Quadro Permanente desta
Universidade, com fundamento no § 5º,
artigo 3º da Emenda Constitucional nº
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta portaria entra
em vigor a partir de 09/05/2005, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria Proreh n° 0464, de 12/05/2005.
Retifica a Portaria nº 0979 de Abono de
Permanência de Maria Eurípedes da
Silva, publicada no Jornal de Portarias
de 10/11/2004, onde se lê “matrícula
SIAPE nº 0411226”, leia-se “matrícula
SIAPE nº 0409814”. Esta portaria entra
em vigor a partir de 12/08/2004, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria Proreh n° 0465, de 10/05/2005.
Concede Abono de Permanência a
Carlos Roberto de Faria, ocupante do
cargo de Administrador - NS - S - III, do
Quadro Permanente desta Universi-
dade, com fundamento no § 1º, artigo 3º
da Emenda Constitucional nº 41/03,
publicada no Diário Oficial da União em
31/12/2003. Esta portaria entra em vigor
a partir de 12/05/2005, revogadas as
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pela Comissão até a presente data. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0380, de 22/04/2005.
Dispensa a partir de 21/04/2005 da
função de Diretor da Diretoria de Pós-
Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação (CD-4) desta Univer-
sidade, o professor Alisson Rocha
Machado. Esta portaria entra em vigor
nesta data, revogando-se a Portaria R
nº 0875/00.

Portaria R nº 0381, de 22/04/2005.
Designa o professor José Francisco
Ribeiro para exercer a função de Diretor
da Diretoria de Pós-Graduação da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
(CD-4), desta Universidade, em substi-
tuição ao professor Alisson Rocha
Machado. O professor ora designado
responderá pela função a partir de 22/
04/2005, até a publicação no Diário
Oficial da União. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R nº 0383, de 22/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função de Diretor do Instituto de
Geografia (FG-1), desta Universidade, o
professor Samuel do Carmo Lima. Esta
Portaria entra vigor nesta data revo-
gando-se a Portaria R nº 0458/01.

Portaria R nº 0388, de 25/04/2005.
Designa a professora Marlene Tere-
sinha de Muno Colesanti para exercer a
função de Diretora do Instituto de
Geografia (FG-1), desta Universidade,
em substituição ao professor Samuel
do Carmo Lima. O mandato da pro-
fessora ora designada terá a duração
de 04 (quatro) anos, com seu início em
03/05/2005 e seu término previsto para
02/05/2009. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R nº 0389, de 25/04/2005.
Dispensa a partir de 24/04/2005 da
função de Coordenadora do Programa
de Pós-Graduação em Psicologia da
Faculdade de Psicologia (FG-1), desta
Universidade, a professora Maria do
Carmo Fernandes Martins. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se a Portaria R nº 1384/04.

Portaria R nº 0390, de 25/04/2005.
Designa o professor Pedro Frosi Rosa
para exercer a função de Diretor da

Faculdade de Computação (FG-1),
desta Universidade, em substituição ao
professor Ilmério Reis Silva. O mandato
do professor ora designado terá a dura-
ção de 04 (quatro) anos, com seu início
em 03/05/2005 e seu término previsto
para 02/05/2009. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R nº 0391, de 25/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função de Diretor da Faculdade de
Engenharia Elétrica (FG-1), desta Uni-
versidade, o professor Renato Alves Pe-
reira. Esta Portaria entra vigor nesta data,
revogando-se a Portaria R nº 0474/01.

Portaria R nº 0392, de 25/04/2005.
Designa o professor Alcimar Barbosa
Soares para exercer a função de Diretor
da Faculdade de Engenharia Elétrica
(FG-1), desta Universidade, em substi-
tuição ao professor Renato Alves Perei-
ra. O mandato do professor ora desig-
nado terá a duração de 04 (quatro) anos,
com seu início em 03/05/2005 e seu
término previsto para 02/05/2009. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0393, de 25/04/2005.
Designa a professora Marília Maria
Brasileiro Teixeira Vale para exercer a
função de Diretora da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo (FG-1), desta
Universidade, em substituição ao pro-
fessor Fernando Cruz Silva. O mandato
da professora ora designada terá a
duração de 04 (quatro) anos, com seu
início em 03/05/2005 e seu término pre-
visto para 02/05/2009. Esta portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria R nº 0394, de 25/04/2005.
Designa o professor Carlos Henrique
Ataíde para exercer a função de Diretor
da Faculdade de Engenharia Química
(FG-1), desta Universidade, em substi-
tuição ao professor João Jorge Ribeiro
Damasceno. O mandato do professor
ora designado terá a duração de 04
(quatro) anos, com seu início em
03/05/2005 e seu término previsto para
02/05/2009. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R nº 0395, de 25/04/2005.
Designa a professora Maria do Carmo
Fernandes Martins para exercer a função
de Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da Faculdade

de Psicologia (FG-1), desta Univer-
sidade. O mandato da professora ora
designada terá a duração de 02 (dois)
anos, com seu iníc io a part i r  de
25/04/2005 e seu término previsto para
24/04/2007. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R nº 0396, de 25/04/2005.
Dispensa a partir de 26/04/2005 da
função de Chefe do Setor de Acompa-
nhamento da Divisão de Contabilidade
da Pró-Reitoria de Planejamento (FG-6),
desta Universidade, o servidor Luiz
Carlos de Melo. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se a Portaria
R nº 0078/99.

Portaria R nº 0397, de 25/04/2005.
Designa o professor Waldenor Barros
Moraes Filho para exercer a função de
Diretor do Instituto de Letras e Lingüística
(FG-1), desta Universidade, em substi-
tuição ao professor Ernesto Sérgio
Bertoldo. O mandato do professor ora
designado terá a duração de 04 (quatro)
anos, com seu início em 03/05/2005 e
seu término previsto para 02/05/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0398, de 25/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função de Coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Lingüística da
Faculdade de Letras e Lingüística (FG-1),
desta Universidade, o professor
Waldenor Barros Moraes Filho. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
revogando-se a Portaria R nº 1521/03.

Portaria R nº 0415, de 25/04/2005.
Designa o professor Rogério Chaves
Vieira para exercer a função de Diretor
da Faculdade de Medicina Veterinária
(FG-1), desta Universidade, em substi-
tuição ao professor Adriano Pirtouscheg.
O mandato do professor ora designado
terá a duração de 04 (quatro) anos, com
seu início em 03/05/2005 e seu término
previsto para 02/05/2009. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0416, de 25/04/2005.
Dispensa a partir de 01/05/2005 da
função de Coordenador do Curso de
Decoração da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo (FG-1), desta Universi-
dade, o professor Carlos Maurício Dias
Mercadante Júnior. Esta portaria entra
em vigor nesta data, revogando-se a
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PORTARIAS DA PROREH
Portaria Proreh n° 0290, de 29/03/2005.
Designa a servidora Mitiko Oda Cabral
para substituir a Chefe do Setor de
Catalogação e Classificação da Diretoria
do Sistema de Bibliotecas (FG-6), desta
Universidade, no período de 29/03/2005
a 30/03/2005. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constante
no processo. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria Proreh n° 0308, de 31/03/2005.
Designa o servidor Miguel Angelo do
Nascimento Oliveira para substituir o
Diretor da Diretoria de Orçamento da
Pró-Reitoria de Planejamento e Adminis-
tração (CD-4), desta Universidade, no
período de 03/04/2005 a 04/04/2005.
Concede o pagamento da substituição
conforme opção constante no processo.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n° 0309, de 31/03/2005.
Designa o servidor Ilson Batista dos
Santos para substituir o Gerente da
Divisão de Manutenção em Equipamento
da Prefeitura Universitária (FG-4), desta
Universidade, no período de 04/04/2005
a 03/05/2005. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constante
no processo. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria Proreh n° 0349, de 01/04/2005.
Designa a servidora Rosângela Ribeiro
Martins para substituir a Secretária da
Faculdade de Medicina (FG-7), desta
Universidade, no período de 04/04/2005
a 03/05/2005. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constante
no processo. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria Proreh n° 0353, de 07/04/2005.
Designa a servidora Elaine de Rezende
para substituir a Chefe do Setor de Apoio
e Orientação da Diretoria de Assuntos
Estudantis (FG-6), desta Universidade,
no período de 07/04/2005 a 03/05/2005.
Concede o pagamento da substituição
conforme opção constante no processo.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n° 0368, de 08/04/2005.
Designa a servidora Helena Aparecida
Batista Rodrigues Borges para substituir
a Secretária do Instituto de Biologia (FG-7),

desta Universidade, no período de 28/10/2004
a 30/04/2005. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constante
no processo. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria Proreh n° 0371, de 11/04/2005.
Designa o servidor Custódio Narciso
Fonseca para substituir o Chefe do Setor
de Jardinagem da Prefeitura Universi-
tária (FG-6) desta Universidade, no
período de 18/04/2005 a 07/05/2005.
Concede o pagamento da substituição
conforme opção constante no processo.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n° 0372, de 11/04/2005.
Designa o servidor Paulo Resende Cos-
ta para substituir o Diretor da Diretoria
de Administração e Controle Acadêmico
da Pró-Reitoria de Graduação (CD-4),
desta Universidade, no período de
30/03/2005 a 01/04/2005. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n° 0373, de 11/04/2005.
Designa a professora Maria Aparecida
Martins Rodrigues para substituir o
Coordenador do Curso de Graduação
em Medicina Veterinária (FG-1) desta
Universidade, no período de 05/04/2005
a 20/04/2005. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constante
no processo. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria Proreh n° 0375, de 11/04/2005.
Designa o servidor José Silva Monteiro
para substituir o Encarregado de Obras
da Diretoria de Obras da Prefeitura Uni-
versitária (FG-8), desta Universidade, no
período de 04/04/2005 a 03/05/2005.
Concede o pagamento da substituição
conforme opção constante no processo.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n° 0382, de 12/04/2005.
Designa a servidora Eloainy Alves Eustá-
quio para substituir a Chefe do Setor de
Suprimentos de Fundos da Diretoria Fi-
nanceira da PROPLAD (FG-6), desta Uni-
versidade, no período de 31/03/2005 a
30/04/2005. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constante
no processo. Esta portaria entra em vigor

nesta data.

Portaria Proreh n° 0384, de 12/04/2005.
Designa a professora Fátima Aparecida
da Silva Greco para substituir o Diretor
da Escola de Educação Básica (CD-4),
desta Universidade, no período de
16/04/2005 a 25/04/2005. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n° 0407, de 18/04/2005.
Designa o Professor Ederaldo José
Lopes para substituir a Diretora do Insti-
tuto de Psicologia (FG-1), desta Univer-
sidade, no período de 19/04/2005 a
23/04/2005. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constante
no processo. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria Proreh n° 0417, de 27/04/2005.
Designa o servidor José Humberto de
Almeida para substituir a Diretora da
Diretoria de Administração de Progra-
mas Sociais da PROREH (CD-4), desta
Universidade, no período de 26/04/2005
a 28/04/2005. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constante
no processo. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria Proreh n° 0419, de 27/04/2005.
Designa a servidora Rose Mary Guima-
rães Rodrigues para substituir a Gerente
de Divisão da Diretoria de Pesquisa (FG-4),
desta Universidade, no período de 14/
04/2005 a 01/05/2005. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n° 0420, de 27/04/2005.
Designa a servidora Mitiko Oda Cabral
para substituir a Chefe do Setor de Cata-
logação e Classificação da Diretoria do
Sistema de Bibliotecas (FG-4), desta
Universidade, no período de 27/04/2005
a 06/05/2005. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constante
no processo. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria Proreh n° 0423, de 28/04/2005.
Concede Licença-Prêmio por assidui-
dade à servidora Darli Parreira Alves a
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Portaria R nº 0159/05.

Portaria R nº 0417, de 25/04/2005.
Designa a professora Maria de Lourdes
Pereira Fonseca para exercer a função
de Coordenadora do Curso de Deco-
ração da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo (FG-1), desta Universidade.
O mandato do professor ora designada
terá a duração de 02 (dois) anos, com
seu início a partir de 02/05/2005 e seu
término previsto para 01/05/2007. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0418, de 25/04/2005.
Designa o professor Luis Eduardo San-
tos Borda para exercer a função de Coor-
denador do Curso Graduação em Arqui-
tetura e Urbanismo da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo (FG-1), desta
Universidade. O mandato do professor
ora designado terá a duração de 02
(dois) anos, com seu início a partir de
02/05/2005 e seu término previsto para
01/05/2007. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R nº 0419, de 25/04/2005.
Designa o professor Reges Eduardo
Franco Teodoro para exercer a função
de Diretor do Instituto de Ciências Agrá-
rias (FG-1), desta Universidade, em subs-
tituição ao professor Fernando César
Julliatti. O mandato do professor ora desig-
nado terá a duração de 04 (quatro) anos,
com seu início a partir de 03/05/2005 e
seu término previsto para 02/05/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0420, de 25/04/2005.
Designa o professor Omar de Oliveira
Diniz Neto para exercer a função de
Diretor da Faculdade de Física (FG-1),
desta Universidade, em substituição ao
professor Noelio Oliveira Dantas. O
mandato do professor ora designado
terá a duração de 04 (quatro) anos, com
seu início em 03/05/2005 e seu término
previsto para 02/05/2009. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0421, de 25/04/2005.
Designa a professora Rita de Cássia
Gandini para exercer a função de Dire-
tora do Instituto de Psicologia (FG-1), des-
ta Universidade. O mandato da professo-
ra ora designada terá a duração de 13
(dias), com seu início em 03/05/2005 e
seu término previsto para 15/05/2005.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0422, de 25/04/2005.
Dispensa a partir de 15/05/2005 da
função de Diretora da Faculdade de
Psicologia (FG-1) desta Universidade,
a professora Rita de Cássia Gandini.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
revogando-se a Portaria R nº 0421/05.

Portaria R n° 0426, de 25/04/2005.
Exonera os servidores Denilson de Frei-
tas Marquez e Rita de Cássia Barbosa
da função de membros da Comissão
de Enquadramento. Nomeia, em substi-
tuição, os servidores Cláudio Ênio No-
vaes e Sandra Vieira Gonçalves. Nomeia
os servidores Márcia Carrijo Pereira
Salvador, Marina Grama Braga Rabelo,
Eunice Maria de Lima Thomaz, e os
servidores representantes do SINTET,
Carmem Lúcia Barbosa, Ilse Sehn e
Jacqueline Batista, para integrarem a
Comissão como membros. Mantidas as
disposições contidas na Portaria R nº
0074, de 27/01/2005, referente à nomea-
ção dos demais membros, revogadas
as disposições em contrário, esta porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0428, de 25/04/2005.
Designa o professor Luiz Carlos Avelino
Da Silva para exercer “Pró-Tempore” a
função de Diretor do Instituto de Psico-
logia (FG-1), desta Universidade, em
substituição à professora Rita de Cássia
Gandini. O professor ora designado
responderá pela função a partir de
16/05/2005 até a publicação no Diário
Oficial da União. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R nº 0429, de 25/04/2005.
Designa o professor José Carlos
Oliveira de Freitas para exercer a função
de Diretor da Faculdade de Educação
Física (FG-1), desta Universidade, em
substituição ao professor Sílvio Soares
Santos. O mandato do professor ora
designado terá a duração de 04 (quatro)
anos, com seu início em 03/05/2005 e
seu término previsto para 02/05/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0430, de 25/04/2005.
Designa o professor Aguinaldo Coelho
da Silva para exercer a função de Diretor
da Faculdade de Medicina (FG-1), desta
Universidade, em substituição a pro-
fessora Valéria Bonetti. O mandato do
professor ora designado terá a duração
de 04 (quatro) anos, com seu início em

03/05/2005 e seu término previsto para
02/05/2009. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R n° 0434, de 28/04/2005.
Retifica o período de afastamento da
licença capacitação do servidor Gilberto
Vieira, de 01/03/2005 a 29/05/2005 para
03/03/2005 a 31/05/2005, considerando
que o 2º período de afastamento foi
informado incorretamente na Portaria R
Nº 0024, de 05/01/2005. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0435, de 28/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da fun-
ção de Diretor da Faculdade de Gestão
e Negócios (FG-1) desta Universidade,
o professor Walter Gomes Cunha. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
revogando-se a Portaria R nº 1422/03.

Portaria R nº 0436, de 28/04/2005.
Designa o professor Reinaldo Campos
Andraus para exercer a função de Diretor
da Faculdade de Gestão e Negócios
(FG-1), desta Universidade, em substi-
tuição ao professor Walter Gomes
Cunha. O mandato do professor ora de-
signado terá a duração de 04 (quatro)
anos, com seu início em 03/05/2005 e
seu término previsto para 02/05/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0437, de 28/04/2005.
Dispensa a partir de 02/05/2005 da
função de Coordenadora do Curso de
Educação Física e Esportes da Facul-
dade de Educação Física (FG-1) desta
Universidade, a professora Rossana
Valéria de Souza e Silva. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se a Portaria R nº 0438/04.

Portaria R nº 0438, de 28/04/2005.
Designa a professora Geni de Araújo
Costa para exercer a função de Coor-
denadora do Curso de Educação Física
e Esportes da Faculdade de Educação
Física (FG-1), desta Universidade. O
mandato da professora ora designada
terá a duração de 02 (dois) anos, com
seu início a partir de 03/05/2005 e seu
término previsto para 02/05/2007. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº 0439, de 28/04/2005.
Designa a professora Raigna Augusta
da Silva Zadra Armond para exercer a
função de Coordenadora do Curso de
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Bacharelado em Física de Materiais da
Faculdade de Física, desta Universida-
de. O mandato da professora ora desig-
nada terá a duração de 02 (dois) anos,
com seu início a partir de 03/05/2005 e
seu término previsto para 02/05/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R n° 0445, de 05/05/2005.
Cancela o período de 19/05/2005 a
31/05/2005 da licença capacitação do
Prof. Gilberto Vieira aprovado pelo
Conselho da Faculdade de Gestão e
Negócios, considerando o pedido de
interrupção da licença capacitação é
necessária para a apresentação de
trabalho no 14º IAMOT – Congresso da
Associação Internacional da Gestão da
Tecnologia – Viena/Áustria. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R n° 0463, de 06/05/2005.
Concede o Adicional de Insalubridade
no percentual de 10%, correspondente
ao grau Médio, incidente sobre o venci-
mento do cargo efetivo (Art. 12, inciso I e
§ 3º da Lei 8.270, de 17/12/1991), ao(s)
servidor(es) abaixo relacionado(s).
Nº.Nome do Servidor Matrícula Siape
1 Joicilene Rodrigues Cabral Martins 1490340
Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de
07/03/2005, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Portaria R n° 0465, de 06/05/2005.
Concede Licença Incentivada sem
Remuneração ao servidor José Pires
Ribeiro Junior, pelo prazo de 3 (três)
anos, a partir de 15/05/2005, conforme
dispõe o Título III, Capítulo I, da Medida
Provisória nº 2.174-28, de 24/08/2001,
publicada no DOU de 25/08/2001. Esta
portaria entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Portaria R n° 0468, de 09/05/2005.
Concede o Adicional de Insalubridade
no percentual de 10%, correspondente
ao grau Médio, incidente sobre o
vencimento do cargo efetivo (Art. 12,
inc iso I  e  § 3º  da Lei  8.270,  de
17/12/1991), ao(s) servidor(es) abaixo
relacionado(s).
Nº.Nome do Servidor Matrícula Siape
1 Jose Arruda 0411193
Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de

07/12/2004, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Portaria R n° 0486, de 12/05/2005.
Reconduz os membros da Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar,
nomeados pela Portaria R nº 1281, de
24/11/2004, com a finalidade de apurar
denúncia de transgressão disciplinar
atribuída aos Professores Paulo Henri-
que Silveira, Angela Cristina Pioli Santa-
na, Luiz Gustavo Cambat Vieira e Rober-
to Santana, lotados na Faculdade de
Direito desta Instituição. Fica estipulado
o prazo de 60 dias para que a Comissão
Processante, ora reconduzida e nomea-
da, apresente seu relatório final. Ficam
convalidados todo o expediente e atos
praticados no Processo, anteriores à
presente recondução. Esta Portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R n° 0487, de 12/05/2005.
Reconduz os membros da Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar,
nomeados pela Portaria R nº 1351, de
16/12/2004, com a finalidade de apurar
denúncia de suposta quebra de Regime
de Dedicação Exclusiva por parte do
Professor Daniel Resende de Carvalho,
lotado na Faculdade de Medicina Vete-
rinária. Fica estipulado o prazo de 60
dias para que a Comissão Processante,
ora reconduzida e nomeada, apresente
seu relatório final. Ficam convalidados
todo o expediente e atos praticados no
Processo, anteriores à presente re-
condução. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R n° 0489, de 12/05/2005.
Concede o Adicional de Insalubridade
no percentual de 10%, correspondente
ao grau Médio, incidente sobre o venci-
mento do cargo efetivo (Art. 12, inciso I e
§ 3º da Lei 8.270, de 17/12/1991), ao(s)
servidor(es) abaixo relacionado(s).
Nº Nome do Servidor Matrícula Siape
1 Adalberto Duarte da Silva 0409798
Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de
01/02/2005, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Portaria R n° 0494, de 12/05/2005.
Designa os servidores abaixo nomea-
dos para executarem o encargo atribuí-
do a cada um no Anexo I desta Portaria:
Denise Lima - fiscalizar e acompanhar

o contrato de fornecimento de lance
GABIR; Elizabete Alves Garcia - fiscalizar
e acompanhar o contrato de forneci-
mento de lanche GABIR; Paulo Hiroshi
Yazawa - fiscalizar e acompanhar o
contrato de recarga de extintores; André
Luiz da Silva Oliveira - fiscalizar e
acompanhar o contrato de recarga de
extintores; Ana Lúcia de Souza Ferreira -
fiscalizar e acompanhar o contrato de
despachante aduaneiro; Rita de Cássia
Lima - fiscalizar e acompanhar o contrato
de despachante aduaneiro. Esta Portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R n° 0507, de 17/05/2005.
Suspende a servidora Carmem Lúcia
Barbosa, cargo de Auxiliar de Enfer-
magem, pelo prazo de 30 dias, a partir
de 01/06/2005, nos termos do art. 127 c/
c o art. 128, por transgressão ao precei-
tuado no art. 117, incisos IX e XVI, todos
da Lei 8.112 de 11/12/1990. Esta Portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R n° 0509, de 17/05/2005.
Reconduz os membros da Comissão
de Sindicância, nomeados pela Portaria
R nº 0227, de 17/03/2005, com a
finalidade de apurar a ocorrência de
procedimento impróprio e vedado pela
Instituição, em “trote” aplicado a calouro
do Curso de Agronomia da UFU. Fica
estipulado o prazo de 40 dias para que
a Comissão Sindicante, ora reconduzida
e nomeada, apresente seu relatório final.
Ficam convalidados todo o expediente
e atos praticados no Processo, anterio-
res à presente recondução. Esta Porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria R n° 0514, de 20/05/2005.
Nomeia como membros da Comissão
responsável pela elaboração de
proposta de estrutura organizacional
destinada a organizar as Fazendas
como Órgão Suplementar da UFU, os
Professores Rogério Chaves Vieira
(FAMEV) e Reges Eduardo Franco
Teodoro (ICIAG). Mantidas as disposi-
ções contidas na Portaria R nº 1491, de
17/12/2003, referente à nomeação dos
demais membros da Comissão, fica
prorrogado por mais 60 dias o prazo
estipulado para apresentação da
proposta. Fica convalidado todo o
expediente e atos praticados pela
Comissão anteriores à presente prorro-
gação. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.
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