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PORTARIAS DA REITORIA
Portaria R nº. 0335, de 31/03/2006
Dispensa a partir de 09/04/2006 da
função de Coordenador do Progra-
ma de Pós-graduação em Medicina
Vete-rinária da Faculdade de Medici-
na Ve-terinária (FG-1), desta Univer-
sidade, o professor Marcelo Emílio
Beletti. Esta portaria entra em vigor em
09/04/2006. Revoga-se a Portaria R
nº. 0281/05.

Portaria R nº. 0336, de 31/03/2006
Designa o professor José Octávio
Jacomini para exercer a função de
Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Medicina Veterinária
da Faculdade de Medicina Veteriná-
ria (FG-1), desta Universidade, em subs-
tituição ao professor Marcelo Emílio
Beletti. O professor ora designado res-
ponderá pela função no período de
10/04/2006 a 09/04/2008. Esta por-
taria entra em vigor em 10/04/2006.

Portaria R nº. 0337, de 03/04/2006
Designa o servidor Rodrigo Alexan-
dre Ribeiro Ferreira para exercer a
função de Assessor Especial 2 da
Reitoria (CD-4), desta Universidade.
O servidor ora designado responde-
rá pela função no período de 03/04/
2006 a 28/04/2006. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0341, de 04/04/2006
Autoriza, nos termos da Resolu-
ção 09/93 de 30/08/1993, do Conse-
lho Universitário desta Universidade,
o retorno às atividades acadêmicas
do professor Álvaro Ribeiro Barale, do
Instituto de Ciências Biomédicas da
UFU (ICBIM), a partir de 01/03/2006,
de acordo com MI 030/06-ICBIM.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, retroagindo seus efeitos no pe-
ríodo retrocitado.

Portaria R nº. 0342, de 04/04/2006
Retifica, conforme documentação em
poder da PROPP, a portaria R nº.
0160, de 12/03/2002, que autorizou
o afastamento integral com bolsa,
para dou-toramento na USP, em São
Paulo – SP, da professora Olenir Ma-
ria Mendes, da Faculdade de Educa-
ção da UFU (FACED), para o perío-
do de 01/03/2002 a 28/02/2006. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
retroagindo seus efeitos no período
retrocitado.

Portaria R nº. 0343, de 06/04/2006
Autoriza, nos termos da Resolução
09/93 de 30/08/1993, do Conse-
lho Universitário desta Universidade,
o retorno às atividades acadêmicas
da professora Olenir Maria Mendes,
da Faculdade de Educação da UFU
(FACED), a partir de 01/03/2006, de
acordo com MI 067/06-FACED. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
retroagindo seus efeitos no período
retrocitado

Portaria R nº. 0344, de 06/04/2006
Designa a professora Renata Rocha
Guerra como substituta da Coorde-
nadora do Curso de Direito da Facul-
dade de Direito, desta Universidade,
em caso de afastamentos, ausências
e impedimentos da Coordenadora do
referido Curso. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos retroati-
vos a 29/03/2006.

Portaria R nº. 0345, de 06/04/2006
Encerra, nos termos da Resolução 09/
93 de 30/08/1993, do Conselho Uni-
versitário desta Universidade, o pro-
cesso de afastamento parcial sem
bolsa, da professora Fátima Ioko
Mochidome, da Faculdade de Odon-
tologia da UFU (FOUFU), cuja defesa

da Tese de Mestrado ocorreu em 23/
03/2006, na UNESP, e o retorno às
atividades acadêmicas em 17/08/
2004, conforme MI/010/2006 da
AROPE – FOUFU. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria R nº. 0346, de 06/04/2006
Altera a portaria R nº. 0109, de 01/
02/2006, nos seguintes termos: auto-
riza o afastamento da professora
Carla Nunes Vieira Tavares, do Insti-
tuto de Letras e Lingüística da UFU
– ILEEL, de integral sem bolsa, para
integral com bolsa, a partir de 01/03/
2006 até 28/02/2007, para cursar
pós-graduação, nível doutorado, na
área de Lingüística Aplicada, na
Unicamp, em Campinas – SP. Esta
portaria retroage seus efeitos ao perí-
odo citado acima, revogando-se as
disposições em contrário

Portaria R nº. 0348, de 06/04/2006
Retifica o Art. 2º da Portaria R nº. 0279,
de 17/03/2006, publicado no Diário
Oficial da União nº. 67, de 06/04/2006,
seção 2, p. 18, referente à nomea-
ção do professor Paulo Ricar-do
Merisio para exercer a função de Co-
ordenador do Curso de Artes Cêni-
cas da Faculdade de Artes Filosofia
e Ciências Sociais (FG-1), desta Uni-
versidade, onde se lê “O professor ora
designado responderá pela função a
partir de 01/04/2006”, leia-se “O pro-
fessor ora designado responderá pela
função no período de 01/04/2006 a
31/03/2008”. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R nº. 0361, de 12/04/2006
Retifica o Art. 1º da Portaria R nº. 0213,
de 22/02/2006, publicado no Diário
Oficial da União nº. 53, de 17/03/2006,
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seção 2, p. 19, referente à nomea-
ção da servidora Maria Francisca
Santos Abritta Moro para exercer a
função de Assessor Especial 2 da
Reitoria (CD-4), desta Universidade,
onde se lê “Maria Francisca Abritta
Moro”, leia-se “Maria Francisca San-
tos Abritta Moro”. Retifica o Art. 2º da
referida portaria, onde se lê “A servi-
dora ora designada responderá pela
função no período de 01/03/2006 a
30/06/2006”, leia-se “A servidora ora
designada responderá pela função no
período de 01/04/2006 a 31/12/2006”.
Retifica o Art. 3º da referida portaria,
onde se lê: “Esta portaria entra em vi-
gor em 01/03/2006”, leia-se “Esta por-
taria entra em vigor em abril de 2006”.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0362, de 12/04/2006
Autoriza, nos termos da Resolução
09/93 de 30/08/1993, do Conselho
Universitário desta Universidade, o
afastamento integral sem bolsa, por
um período de 12 meses, a partir de
01/03/2006 a 28/02/2007, da profes-
sora Lúcia Helena Ferreira Mendon-
ça Costa, do Instituto de Psicologia
da UFU (IPUFU), para cursar pós-gra-
duação, nível pós-doutorado, na área
de Psicologia do Desenvolvimento, na
USP, em Ribeirão Preto – SP. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
retroangindo seus efeitos ao período
mencionado no artigo anterior, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria R nº. 0363, de 12/04/2006
Concede Licença Capacitação à
servidora Regina Nascimento Silva,
auxiliar administrativo, por 90 dias, no
período de 10/04/2006 a 08/07/2006,
referente ao período aquisitivo de
23/08/1998 a 22/08/2003, a fim de
participar de pesquisas e elaborar dis-
sertação do Mestrado do Curso de
Pós-Graduação em História Social da
Universidade Federal de Uberlândia.
Esta portaria entra em vigor com efei-
tos retroativos a 10/04/2006.

Portaria R nº. 0364, de 12/04/2006
Dispensa a partir de 28/04/2006 da

função de Assessor Especial 2 da
Reitoria (CD-4), desta Universidade,
o servidor Rodrigo Alexandre Ribeiro
Ferreira. Esta portaria entra em vigor
em 28/04/2006. Revoga-se a Porta-
ria R nº. 0337/06.

Portaria R nº. 0365, de 12/04/2006
Designa o professor Caio César de
Souza Camargo Próchno e a profes-
sora Celia Vectore para individualmen-
te substituírem a Coordenadora do
Programa de Pós-Graduação em Psi-
cologia do Instituto de Psicologia, des-
ta Universidade, em caso de afasta-
mentos, ausências e impedimentos da
Coordenadora do referido Curso. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 16/03/2006.

Portaria R nº. 0366, de 12/04/2006
Designa o professor Joaquim Carlos
Rossini e a professora Maria José Ri-
beiro para individualmente substituí-
rem o Coordenador do Curso de Psi-
cologia do Instituto de Psicologia, des-
ta Universidade, em caso de afasta-
mentos, ausências e impedimentos do
Coordenador do referido Curso. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 30/03/2006.

Portaria R nº. 0367, de 12/04/2006
Designa a professora Vera Lúcia
Donizeti de Souza Franco como
substituta do Coordenador do Curso
de Engenharia Mecatrônica da Facul-
dade de Engenharia Mecânica, des-
ta Universidade, em caso de afasta-
mentos, ausências e impedimentos do
Coordenador do referido Curso. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 04/04/2006.

Portaria R nº. 0377, de 17/04/2006
Encerra, nos termos da Resolução 09/
93 de 30/08/1993, do Conselho Uni-
versitário desta Universidade, o pro-
cesso de afastamento parcial sem
bolsa, da professora Analúcia de Mo-
rais Vieira, da Escola de Educação
Básica da UFU (ESEBA), cuja defe-
sa da Tese de Doutorado ocorreu em
24/03/2006, na USP, e o retorno às

atividades acadêmicas em 01/02/2006,
conforme MI/045/2006 da ESEBA.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria R nº. 0378, de 17/04/2006
Autoriza, nos termos da Resolução
09/93 de 30/08/1993, do Conselho
Universitário desta Universidade, o
afastamento integral sem bolsa, por
um período de 24 meses, a partir de
01/04/2006 a 31/03/2008, da profes-
sora Vânia Carvalho Lovaglio, do De-
partamento de Música e Artes Cêni-
cas da UFU (DEMAC), para cursar
pós-graduação, nível doutorado, na
área de História, na UFU, em Uber-
lândia – MG. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria R nº. 0379, de 12/04/2006
Constitui uma Comissão com a finali-
dade de considerar as proposições
feitas pela Comissão constituída pela
Portaria R nº. 0836, de 29/08/2003, e
promover atividades indicadas pela
Comissão constituída pela Portaria
R nº. 1126, de 06/10/2004, relativas à
definição de políticas da UFU, no sen-
tido de aumentar os níveis de inclu-
são social e de democratização do
acesso ao ensino superior da UFU.
São nomeados membros desta Co-
missão os professores Newton Dân-
gelo – Instituto de História, João Mar-
cos Alem – Faculdade de Artes, Filo-
sofia e Ciências Sociais, Aparecida
Monteiro de França – Associação dos
docentes da UFU (ADUFU-SS), Gui-
mes Rodrigues Filho (Instituto de Quí-
mica), os técnico-administrativos Ma-
ria de Fátima Oliveira e Celeste Fran-
cisca Teixeira, os discentes André de
Queiroz Faria e Denise Gonçalves, os
representantes do Movimento Negro
Uberlandense Gilberto Neves, Pedro
Barbosa e Antônia Aparecida Rosa,
a fim de que, reunidos sob a presi-
dência do primeiro, executem o dis-
posto no artigo anterior. A Comissão,
ora constituída, deverá apresentar ao
Reitor, no prazo de 90 dias, os enca-
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minhamentos para o cumprimento da
proposta de trabalho. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0380, de 19/04/2006
Reconduz os membros da Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar,
nomeados pela Portaria R nº. 0983,
de 22/08/2005, com a finalidade de
apurar a responsabilidade atribuída aos
discentes Danilo Massote Pereira,
Lucas Rona Soares, Bruno Dias dos
Santos, Roberto César de Paula, Ga-
briel Alkimin Mallab, José Augusto Pe-
reira Madeira, João Mario Cintra Sil-
va, Mariele Naves Rodrigues, Rogério

Anastácio, Sandra Maria Marques
Ramanery, Viviane Moreira Alves,
Tiago Antonio Vieira Martins, Lean-
dro Luis da Silva, Murilo Henrique
Borges e Bruno Resende de Carva-
lho Junior, do Curso de Agronomia
desta Instituição, referente a “trote”
aplicado a calouro do curso. 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 a presente
nomeação. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria R nº. 0382, de 19/04/2006
Retifica o artigo 1º da portaria R nº. 0159,
de 10/02/2006, nos seguintes termos:
autoriza, nos termos da Resolução 09/
93 de 30/08/1993, do Conselho Uni-
versitário desta Universidade, o afas-
tamento integral sem bolsa, da pro-
fessora Vanessa Therezinha Bueno
Campos, da Faculdade de Educação
da UFU (FACED), por um período de
48 meses, a partir de 01/03/2006 a
28/02/2010, para cursar pós-graduação,
nível doutorado, na área  de Educação,
na USP, em São Paulo – SP. Esta portaria
entra em vigor nesta data, retroagindo
seus efeitos no período retrocitado.

PORTARIAS DA PROREH

Portaria Proreh nº. 0313, de 06/04/2006
Designa a servidora Lázara Ribeiro da
Silva para substituir a Encarregada de
Turno do Setor de Limpeza Umuarama
da Divisão de Serviços Gerais da Pre-
feitura Universitária (FG-9), desta Uni-
versidade, no período de 29/03/2006 a
12/04/2006. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos retroati-
vos a 29/03/2006.

Portaria Proreh nº. 0314, de 06/04/2006
Designa a servidora Nelma Maria Xavier
Falco para substituir a Chefe do Setor
de Limpeza Umuarama da Divisão de
Serviços Gerais da Prefeitura Univer-
sitária (FG-6), desta Universidade, no
período de 07/04/2006 a 31/05/2006.
Concede o pagamento da substituição
conforme opção constante no processo.
Esta portaria entra em vigor em 07/04/2006.

Portaria Proreh nº. 0315, de 06/04/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-

tação constante do processo nº.
23117.001889/2006-34, Claudio Ro-
berto Duarte, como Professor Substi-
tuto, em regime de trabalho de 40
(quarenta) Horas Semanais e salário
correspondente à classe de Adjunto,
nível 1, com Doutorado, para a Facul-
dade de Engenharia Química. O refe-
rido contrato deverá vigorar pelo pe-
ríodo de 01/04/2006 a 30/06/2006.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
revogando-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0316, de 06/04/2006
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 2, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 3, com Douto-
rado, ao professor Hudson Armando
Nunes Canabrava. Esta portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0317, de 06/04/2006
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Adjun-
to nível 3, com Doutorado, para a clas-
se de Adjunto nível 4, com Doutorado,
ao professor Marcelo Almeida Maia.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0318, de 06/04/2006
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 2, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 3, com Doutora-
do, à professora Vitória Maria Simione.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0319, de 07/04/2006
Autoriza o pagamento de Incentivo
Salarial, pela obtenção do curso de
Doutorado, à professora Fátima Ioko
Mochidome, com 140 pontos para efei-
tos de recebimento da Gratificação de
Estímulo à Docência Superior –GED.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0320, de 07/04/2006
Concede Progressão Vertical por Ti-
tulação, da classe de Assistente nível 1,
com Mestrado, para a classe de Ad-
junto nível 1, com Doutorado, ao pro-
fessor Sérgio Barreira de Faria
Tavolaro, com 140 pontos para efeitos
de recebimento da Gratificação de
Estímulo à Docência Superior – GED.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
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Portaria Proreh nº. 0321, de 10/04/2006
Determina o cancelamento das fé-
rias programadas para o período de
03/04/2006 a 02/05/2006 da servidora
Eliane Canedo dos Santos, ocupante
do cargo de Técnico em enfermagem,
do Quadro Permanente desta Univer-
sidade. Esta portaria entra em vigor a
partir de 03/04/2006, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0322, de 07/04/2006
Concede licença-prêmio por assidui-
dade à servidora Fátima Rezende Na-
ves Dias, a partir de 05/04/2006 até
03/07/2006, referente ao período aqui-
sitivo de 01/03/1987 a 28/02/1992.
Esta portaria entra em vigor nesta data, re-
vogando-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0323, de 10/04/2006
Concede Progressão Vertical por
Titulação, da classe de Assistente ní-
vel 4, com Mestrado, para a classe de
Adjunto nível 1, com Doutorado, à Pro-
fessora Ana Maria Said, com 140

pontos para efeitos de recebimento
da Gratificação de Estímulo à
Docência Superior – GED. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0324, de 11/04/2006
Designa a servidora Joana D´Arc Oli-
veira para substituir a Chefe do Setor
de Limpeza João Pinheiro da Divisão
de Conservação e Limpeza da Prefei-
tura Universitária (FG-6), desta Uni-
versidade, no período de 11/04/2006
a 09/07/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0325, de 11/04/2006
Concede Abono de Permanência a
Eliana Chaves Salomão, ocupante do
cargo de Professor Assistente 4 –
Especialização – Dedicação Exclusi-
va, do Quadro Permanente desta Uni-
versidade, com fundamento no § 5º,
artigo 2º da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da

União em 31/12/2003. Esta portaria
entra em vigor a partir de 19/03/2004,
revogadas as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0326, de 17/04/2006
Concede Progressão Vertical por
Titulação, da classe de Auxiliar nível
4, com Especalização, para a classe
de Assistente nível 1, com Mestrado,
à Professora Simone Maria de Ávila
Silva Reis, com 140 pontos para efei-
tos de recebimento da Gratificação de
Estímulo à Docência Superior – GED.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0333, de 24/04/2006
Concede Abono de Permanência a
Giselda Lemes, ocupante do cargo de
Recreacionista – NI – D – 113, do
Quadro Permanente desta Universida-
de, 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 29/07/2005, revogadas
as disposições em contrário.
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