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PORTARIAS DA REITORIA
Portaria R nº. 1102, de 25/08/2011
Concede Licença Capacitação a 
servidora Maria Abadia Brígida 
Carvalho, no período de 01/09/2011 
a 29/11/2011, por 90 dias, referente 
ao período aquisitivo de 12/10/2004 
a 11/10/2009, a fim de participar 
do curso de Informática básica 
e avançada na Silva & Oliveira 
cursos profissionalizantes Ltda, em 
Uberlândia - MG. Esta portaria entra 
em vigor em 01/09/2011.

Portaria R nº. 1103, de 25/08/2011
Concede Licença Capacitação a 
docente Marisa Lomônaco Paula 
Naves, no período de 01/09/2011 a 
29/11/2011, por 90 dias, referente 
ao período aquisitivo de 01/12/2001 
a 30/11/2006, a fim de participar do 
curso de Francês Instrumental, na 
Central de Línguas – CELIN, em 
Uberlândia - MG. Esta portaria entra 
em vigor em 01/09/2011.

Portaria R nº. 1116, de 30/08/2011
Fica de legada ao Pró-Rei tor 
de Recursos Humanos desta 
U n i v e r s i d a d e ,  e ,  e m  s e u s 
afastamentos ou impedimentos, 
ao seu substituto legal, vedada a 
subdelegação, competência para, 
observada as disposições legais 
e regulamentares, expedir ato de 
credenciamento de preposto para 
representar a Universidade Federal 
de Uberlândia junto à Justiça do 
Trabalho no Estado de Minas Gerais. 
Todos os atos praticados em razão 
desta delegação de competência 
deverá ser mencionada essa 
condição, mediante a citação do 
número e data desta Portaria. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 1117, de 30/08/2011
Determina a interrupção das fé-
rias programadas no período de 
31/08/2011 a 14/09/2011 do servidor 
Isabela Maria Bernardes Goulart, 
ocupante do cargo de Professor 3º 
Grau, do Quadro Permanente desta 
Universidade. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 1118, de 30/08/2011
Constitui uma Comissão com o pro-
pósito de analisar o pedido de reco-
nhecimento do diploma de Mestrado 
em Gestão Empresarial obtido por 
Lígia Cristina Abranches Pereira Viei-
ra junto à Universidade de Trás-os-
-Montes e Alto Douro/Portugual. São 
nomeados membros desta Comissão 
os professores Valdir Machado Vala-
dão Júnior, Kárem Cristina de Sousa 
Ribeiro e Verônica Angélica Freitas 
de Paula, a fim de que reunidos sob 
a presidência do primeiro, executem 
o disposto no artigo anterior. A Comis-
são, ora nomeada, deverá realizar o 
trabalho no prazo de 30 dias, a contar 
desta data. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data.

Portaria R nº. 1119, de 30/08/2011
Constitui uma Comissão com o 
propósito de analisar o pedido de 
reconhecimento do diploma de Mes-
trado em Gestão Empresarial obtido 
por Rogério Geraldo Souza junto à 
Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro/Portugual. São nomeados 
membros desta Comissão os profes-
sores Valdir Machado Valadão Júnior, 
Kárem Cristina de Sousa Ribeiro e 
Verônica Angélica Freitas de Paula, 
a fim de que reunidos sob a presidên-
cia do primeiro, executem o disposto 
no artigo anterior. A Comissão, ora 
nomeada, deverá realizar o trabalho 

no prazo de 30 dias, a contar desta 
data. Esta Portaria entra em vigor 
nesta data.

Portaria R nº. 1121, de 30/08/2011
Encerra, nos termos da Resolução 
09/93, de 30/08/1993, do Conselho 
Universitário desta Universidade, o 
processo n° 23117.004385/2006-
76, de afastamento integral, com e 
sem bolsa, para cursar Doutorado 
na UNICAMP/CAMPINAS/SP, da 
professora Elizabeth Lannes Ber-
nardes, da Faculdade de Educação 
da UFU – FACED, com defesa de 
Tese em 25/07/2011, e cujo retorno 
às atividades acadêmicas deu-se em 
01/08/2010, conforme MI 0317/2011 
da FACED. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, retroagindo seus 
efeitos no período retrocitado no ar-
tigo 1º, revogando-se as disposições 
em contrário.

Portaria R nº. 1124, de 01/09/2011
Designa, os servidores Alessandro 
Miro Degani, Paulo Fernandes de 
Bessa e João Batista Borges para, sob 
a presidência do primeiro, constituírem 
a Comissão de Sindicância, com 
sede em Uberlândia – MG, incumbida 
de apurar no prazo de 30 (trinta) 
dias as possíveis irregularidades 
referentes aos atos e fatos que 
constam do processo administrativo 
nº. 23117.003702/2010-13 bem como 
as demais infrações conexas que 
emergirem no decorrer dos trabalhos. 
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data.

Portaria R nº. 1127, de 01/09/2011
Constitui uma Comissão com o pro-
pósito de analisar o pedido de reco-
nhecimento do diploma de Doutorado 
em Gestão Empresarial obtido por 
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Helvécio Damis de Oliveira Cunha 
junto à Universidad de La Empresa 
– Montevidéu/Uruguai. São nome-
ados membros desta Comissão os 
professores Selva Guimarães, Geo-
vana Ferreira Melo Teixeira e Arlete 
Aparecida Bertoldo Miranda, a fim 
de que reunidos sob a presidência 
do primeiro, executem o disposto 
no artigo anterior. A Comissão, ora 
nomeada, deverá realizar o trabalho 
no prazo de 30 dias, a contar desta 
data. Esta Portaria entra em vigor 
nesta data.

Portaria R nº. 1128, de 01/09/2011
Constitui uma Comissão com o 
propósito de analisar o pedido de 
reconhecimento do diploma de 
Doutorado em Educação obtido por 
Carlos Xavier Rangel junto à Uni-
versidade Americana – Assunção/
Paraguai. São nomeados membros 
desta Comissão os professores Selva 
Guimarães, Geovana Ferreira Melo 
Teixeira e Arlete Aparecida Bertoldo 
Miranda, a fim de que reunidos sob a 
presidência do primeiro, executem o 
disposto no artigo anterior. A Comis-
são, ora nomeada, deverá realizar o 
trabalho no prazo de 30 dias, a contar 
desta data. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data.

Portaria R nº. 1129, de 02/09/2011
Designa os serv idores Paulo 
Fernandes de Bessa, Alessandro 
Miro Degani e João Batista Borges 
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 
nº. 23117. 002766/2011-88, 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. 1130, de 02/09/2011
Constitui uma Comissão com o 
propósito de analisar o pedido de re-

conhecimento do diploma de Douto-
rado em Educação obtido por Carlos 
Alberto do Amaral Estephanio junto à 
Universidade Americana – Assunção/
Paraguai. São nomeados membros 
desta Comissão os professores Selva 
Guimarães, Geovana Ferreira Melo 
Teixeira e Arlete Aparecida Bertoldo 
Miranda, a fim de que reunidos sob a 
presidência do primeiro, executem o 
disposto no artigo anterior. A Comis-
são, ora nomeada, deverá realizar o 
trabalho no prazo de 30 dias, a contar 
desta data. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data.

Portaria R nº. 1131, de 02/09/2011
Constitui uma Comissão com o pro-
pósito de analisar o pedido de reco-
nhecimento do diploma de Doutorado 
em Educação obtido por José Maria 
de Mendonça junto à Universidade 
Politécnica e Artística – Assunção/
Paraguai. São nomeados membros 
desta Comissão os professores Selva 
Guimarães, Geovana Ferreira Melo 
Teixeira e Arlete Aparecida Bertoldo 
Miranda, a fim de que reunidos sob a 
presidência do primeiro, executem o 
disposto no artigo anterior. A Comis-
são, ora nomeada, deverá realizar o 
trabalho no prazo de 30 dias, a contar 
desta data. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data.

Portaria R nº. 1132, de 02/09/2011
Constitui uma Comissão com o pro-
pósito de analisar o pedido de reco-
nhecimento do diploma de Doutorado 
em Educação obtido por José Carlos 
Paraguaio junto à Universidade 
Politécnica e Artística – Assunção/
Paraguai. São nomeados membros 
desta Comissão os professores Selva 
Guimarães, Geovana Ferreira Melo 
Teixeira e Arlete Aparecida Bertoldo 
Miranda, a fim de que reunidos sob a 
presidência do primeiro, executem o 
disposto no artigo anterior. A Comis-
são, ora nomeada, deverá realizar o 
trabalho no prazo de 30 dias, a contar 
desta data. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data.

Portaria R nº. 1133, de 02/09/2011
Constitui a Comissão Permanente 
de Desenvolvimento e Expansão 
– CPDE, conforme dispõe o art. 52 
do Regimento Interno do Conselho 
Universitário. São nomeados mem-
bros desta Comissão os professores: 
Valder Stefen Junior – Pró-Reitor 
de Planejamento e Administração - 
Presidente; Clésio Lourenço Xavier 
– Instituto de Economia - Relator; o 
técnico administrativo Vilmar Antônio 
de Faria – Prefeitura Universitária; e 
o discente Luiz Paulo de Melo Costa 
– Curso de Graduação em Ciências. 
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogando, em sua totalidade, 
a Portaria R N° 801 de 15/06/2011.

Portaria R nº. 1154, de 08/09/2011
Ficam suspensos, temporariamente, 
os efeitos da Portaria R 0266 de 
02/03/2011, em que se concedeu 
afastamento no país à professora 
Selma Sueli Santos Guimarães, da 
Escola de Educação Básica/ESEBA, 
processo 23117.001282/2011-11, 
para que a docente possa afastar-
-se do país, para complementação 
de sua qualificação, na Universidade 
de Lisboa, em Lisboa/Portugal (dou-
torado-sanduíche), no período de 
01/10/2011 a 31/01/2012, conforme 
MI 069/2011 da Eseba. Esta Portaria 
entra em vigor na data mencionada 
no artigo 1º retro.

Portaria R nº. 1166, de 09/09/2011
Designa os servidores João Batista 
Borges, Adaílton Borges de Oliveira 
e Alessandro Miro Degani para, sob a 
presidência do primeiro, constituírem 
a Comissão de Processo Administra-
tivo, com sede em Uberlândia – MG, 
incumbida de apurar no prazo de 60 
(sessenta) dias as possíveis irregu-
laridades referentes aos atos e fatos 
que constam do processo administra-
tivo nº. 23117.009649/2010-64, bem 
como as demais infrações conexas 
que emergirem no decorrer dos tra-
balhos. Esta Portaria entra em vigor 
na data de sua assinatura.
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Portaria R nº. 1167, de 09/09/2011                           
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 20%, correspon-
dente ao grau Máximo, incidente 
sobre o vencimento do cargo efetivo 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao servidor Antonio 
Otavio de Toledo Patrocionio. Esta 
portaria tornar-se-á cancelada nos 
casos em que cessar o risco ou o 
Servidor for afastado do local ou 
atividade que deu origem a conces-
são. Essa portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim 
de Pessoal, com efeitos financeiros 
a partir de 11/02/2011, revogando-se 
as disposições em contrário.

Portaria R nº. 1172, de 14/09/2011
Constitui uma Comissão com o pro-
pósito de analisar o pedido de reco-
nhecimento do diploma de Mestrado 
em Ciências Biológicas com ênfase 
em Doenças Parasitárias obtido por 
Fabiano Guerra Sanches junto à 
Universidad Autónoma de Asunción/
Paraguay. São nomeados membros 
desta Comissão os professores José 
Roberto Mineo, Jair Pereira da Cunha 
Júnior e Eloísa Amália Vieira Ferro, a 
fim de que reunidos sob a presidência 
do primeiro, executem o disposto no 
artigo anterior. A Comissão, ora no-
meada, deverá realizar o trabalho no 
prazo de 30 dias, a contar desta data. 
Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 1173, de 14/09/2011
Constitui uma Comissão com o pro-
pósito de analisar o pedido de reco-
nhecimento do diploma de Doutorado 
em Ciências Biológicas com ênfase 
em Doenças Parasitárias obtido por 
Fabiano Guerra Sanches junto à 
Universidad Autónoma de Asunción/
Paraguay. São nomeados membros 
desta Comissão os professores 
Jonny Yokosawa, Juliana Helena 
Chavez e José Roberto Mineo, a fim 
de que reunidos sob a presidência 
do primeiro, executem o disposto 
no artigo anterior. A Comissão, ora 
nomeada, deverá realizar o trabalho 
no prazo de 30 dias, a contar desta 
data. Esta Portaria entra em vigor 
nesta data.
Portaria R nº. 1174, de 14/09/2011
Constitui uma Comissão com o pro-
pósito de analisar o pedido de reco-
nhecimento do diploma de Doutorado 
em Ciências Biológicas com ênfase 
em Doenças Parasitárias obtido por 
Fabiano Lacerda Carvalho junto à 
Universidad Autónoma de Asunción/
Paraguay. São nomeados membros 
desta Comissão os professores De-
nise Von Dolinger de Brito, Geraldo 
Batista de Melo e José Roberto 
Mineo, a fim de que reunidos sob a 
presidência do primeiro, executem o 
disposto no artigo anterior. A Comis-
são, ora nomeada, deverá realizar o 
trabalho no prazo de 30 dias, a contar 

desta data. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data.

Portaria R nº. 1175, de 14/09/2011
Constitui uma Comissão com o pro-
pósito de analisar o pedido de reco-
nhecimento do diploma de Mestrado 
em Ciências Biológicas com ênfase 
em Doenças Parasitárias obtido por 
Leonardo Guimarães de Andrade 
junto à Universidad Autónoma de 
Asunción/Paraguay. São nomeados 
membros desta Comissão os profes-
sores Geraldo Batista de Melo, Rosi-
neide Marques Ribas e José Roberto 
Mineo, a fim de que reunidos sob a 
presidência do primeiro, executem o 
disposto no artigo anterior. A Comis-
são, ora nomeada, deverá realizar o 
trabalho no prazo de 30 dias, a contar 
desta data. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data.

Portaria R nº. 1188, de 16/09/2011
Determina a interrupção das fé-
rias programadas no período de  
04/07/2011 a 02/08/2011 do servidor 
Alisson de Souza Costa, ocupante do 
cargo de  TECNICO DE LABORATO-
RIO AREA, do Quadro Permanente 
desta Universidade. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua  pu-
blicação.
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