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A T O S  A D M I N I S T R A T I V O S  

 

REITORIA 

 

PORTARIAS: 1109/2013 a 1125/2013 

 

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 

pela Portaria no 0618/2011, de 10/06/2011, publicada no Diário Oficial da União de 

13/06/2011, considerando o que consta do Processo 003684/2012, resolve 

 

No 1109/2013, DE 05/08/2013 - aplicar à acadêmica MAYARA TEODORO DE FARIA, 

matrícula 98494, a pena de SUSPENSÃO por 15 (quinze) dias, por ter incorrido nas condutas 

descritas no inciso II, alínea “e”, do artigo 121 do Regimento Geral da UFV. 

 

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 

pela Portaria no 0618/2011, de 10/06/2011, publicada no Diário Oficial da União de 

13/06/2011, considerando a necessidade de encerramento do exercício orçamentário e 

financeiro de 2013, resolve 

 

No 1110/2013, DE 05/08/2013 – 1. determinar a todos os órgãos da Universidade o 

planejamento e a adaptação de suas atividades para o cumprimento do seguinte calendário: 

 

I. 12/08/2013 – último dia para recebimento, pela Diretoria de Material, de pedidos de 

inclusão de itens no catálogo de materiais e serviços; 

II. 16/08/2013 – último dia para o recebimento, pela Diretoria de Material, de pedidos de 

compra ou serviço a serem adquiridos com recursos do orçamento de 2013, com 

autorização dos respectivos chefes/coordenadores; 

III. 30/08/2013 – último dia para o recebimento, pela Diretoria de Material, de pedidos de 

compra ou serviço a serem adquiridos com recursos do orçamento de 2013, com 

autorização dos respectivos gestores; 

IV. 22/11/2013 – último dia para a aplicação de suprimento de fundos; 

V. 29/11/2013 – último dia para o recebimento, pela Diretoria Financeira, das prestações 

de contas relativas a suprimentos de fundos aplicados no ano de 2013; 

VI. 22/11/2013 – último dia para o recebimento, pela Diretoria Financeira, dos processos 

relativos à emissão de empenhos; 

VII. 22/11/2013 – último dia para solicitação de diárias e passagens áreas no SCDP 

(Sistema de Concessão de Diárias e Passagens) para utilização no exercício de 2013; 

VIII. 22/11/2013 – último dia para o recebimento, pela Diretoria Financeira, dos processos 

relativos a pagamentos, despesas de pessoal, remuneração de serviços pessoais e 

encargos decorrentes;  

IX. 06/12/2013 – último dia para o recebimento, pelo Almoxarifado Central, de requisições 

de material; 

X. 26/12/2013 a 13/01/2014 – fechamento do Almoxarifado para balanço; 

XI. 16/01/2014 – início do recebimento, pela Diretoria de Material, de pedidos de compra 

relativos ao exercício de 2014; 

2. ratificar que, nos termos da legislação vigente, é vedado o pagamento, em 2014, de 

diárias, incluindo complementações, referentes a viagens realizadas em 2013; 

3. determinar aos Diretores dos Campi UFV Florestal, Rio Paranaíba e Central de 
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Experimentação, Pesquisa e Extensão do Triângulo Mineiro – CEPET, que designem comissões 

para a verificação dos respectivos bens existentes no Almoxarifado e no Patrimônio, e dos 

valores do seu Setor Financeiro, apresentando à Reitoria, até 31/01/2014, os relatórios finais.. 

 

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 

pela Portaria no 0618/2011, de 10/06/2011, publicada no Diário Oficial da União de 

13/06/2011, considerando o que dispõem o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, os 

artigos l0 e 13 da Lei no 8.112, publicada no DOU de 12/12/1990, e a Lei no 11.091, publicada 

no DOU de 13/01/2005; e o disposto no Decreto no 7.232, publicado no DOU de 20/07/2010, e 

na Portaria Interministerial no 47, publicada no DOU de 1o/03/2013; bem como o que consta 

do Processo 017375/2012, resolve 

 

No 1111/2013, DE 06/08/2013 - nomear, em caráter efetivo, MARIA OLÍMPIA DOS 

SANTOS SILVA, habilitada em concurso público de provas, com homologação publicada no DOU 

de 07/01/2013, para o cargo de ADMINISTRADOR, Nível de Classificação E, Nível de 

Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime 

de 40 horas semanais, em vaga decorrente da vacância, por posse em outro cargo 

inacumulável, da servidora Ana Carolina Araújo Pinto, código 337665, conforme Portaria no 

1104/2013, publicada no DOU de 02/08/2013. 

(a) Demetrius David da Silva – Reitor em Exercício 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, resolve 

 

No 1112/2013, DE 08/08/2013 - designar a servidora MARISA IMACULADA VIEIRA 

FERREIRA, matrículas 7443-8/UFV e 1062616-9/SIAPE, para substituir o Professor VLADIMIR 

OLIVEIRA DI IORIO, matrículas 6942-6/UFV e 0431203-4/SIAPE, no cargo de Diretor da 

Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais, CD-3, no período de 14 a 17 de 

agosto de 2013, por motivo de afastamento do titular. (Processo 013083/2013) 

 

No 1113/2013, DE 08/08/2013 - designar a servidora ELIANE DE FÁTIMA FERREIRA, 

matrículas 7352-0/UFV e 1038258-8/SIAPE, para substituir o Professor ANDRÉ LUIZ LOPES DE 

FARIA, matrículas 8225-2/UFV e 1227694-7/SIAPE, no cargo de direção de Diretor de 

Vestibular e Exames, CD-4, da Pró-Reitoria de Ensino, nos dias 8 e 9 de agosto de 2013, por 

motivo de afastamento do titular. (Processo 013093/2013) 

 

No 1114/2013, DE 08/08/2013 - designar os Professores ANGELO PALLINI FILHO, 

matrículas 6827-6/UFV e 0431034-1/SIAPE, e RICARDO REIS CORDEIRO, matrículas 6509-

9/UFV e 0430625-5/SIAPE, para substituírem o Professor EDUARDO SEITI GOMIDE MIZUBUTI, 

matrículas 6717-2/UFV e 0430995-5/SIAPE, no cargo de direção de Pró-Reitor de Pesquisa e 

Pós-Graduação, CD-2, nos períodos de 8 a 18 de agosto de 2013 e 19 a 22 de agosto de 2013, 

respectivamente, por motivo férias regulamentares do titular. (Processo 013082/2013) 

 

No 1115/2013, DE 08/08/2013 - reconhecer o exercício da servidora LÚCIA REGINA 

APOLINÁRIO, matrículas 6166-2/UFV e 0429644-6/SIAPE, em substituição ao Professor 

RICARDO REIS CORDEIRO, matrículas 6509-9/UFV e 0430625-5/SIAPE, no cargo de direção 

de Assessor Especial, CD-4, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação no período de 1o a 

14 de julho de 2013, por motivo de férias regulamentares do titular. (Processo 013217/2013) 

 

No 1116/2013, DE 08/08/2013 - 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a JOSÉ CARLOS SOARES, matrículas 4508-X/UFV e 

0428746-3/SIAPE, ocupante da vaga no 337275 do cargo de Operador de Câmera de Televisão, 

nível de classificação D, nível de capacitação I, padrão de vencimento 16, do Quadro de 

Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, nos termos do artigo 3o, incisos I, II e III, da 

Emenda Constitucional no 47, de 05/07/2005, publicada no DOU de 06/07/2005; 2. declarar 

vago o referido cargo. (Processo 011300/2013) 
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No 1117/2013, DE 08/08/2013 - designar a servidora CECÍLIA MARIA ARRUDA 

SOARES OLIVEIRA, matrículas 6326-6/UFV e 0429778-7/SIAPE, em substituição ao Professor 

RICARDO REIS CORDEIRO, matrículas 6509-9/UFV e 0430625-5/SIAPE, no cargo de direção 

de Assessor Especial, CD-4, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no dia 8 de agosto 

de 2013, por motivo de afastamento do titular, e reconhecer o exercício da servidora nesse 

cargo, nos períodos de 2 a 6 de junho de 2013, 4 a 7 de agosto de 2013 e no dia 15 de julho 

de 2013, pelos mesmos motivos. (Processo 013224/2013) 

 

No 1118/2013, DE 08/08/2013 - 1. exonerar, a pedido, a Professora APARECIDA DE 

FÁTIMA ANDRADE DA SILVA, matrículas 10262-8/UFV e 1787571-7/SIAPE, da Função 

Comissionada de Coordenadora do Curso de Licenciatura em Química, FUC-001, do Centro de 

Ciências Exatas e Tecnológicas;  2. designar o Professor EFRAIM LÁZARO REIS, matrículas 

2284-5/UFV e 0427806-5/SIAPE, para ocupar a função comissionada de que trata o item 

anterior. (Processo 012520/2013) 

 

No 1119/2013, DE 08/08/2013 – 1. exonerar, a pedido, o Professor JORGE ALBERTO 

DOS SANTOS, matrículas 7748-8/UFV e 1225504-4/SIAPE, da função comissionada de 

Coordenador do Curso de Graduação em Administração, FUC-001, do Campus UFV Florestal; 2. 

designar a Professora ADRIANA VENTOLA MARRA, matrículas 7224-9/UFV e 1030362-9/SIAPE, 

para ocupar a função comissionada de que trata o item anterior. (Processo 013143/2013) 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 

que dispõem o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, o artigo 10 da Lei no 8.112/1990, 

o artigo 8o da Lei no 12.772/2012, com a redação dada pela Medida Provisória no 614/2013, o 

Decreto no 7.485/2011 e a Portaria Interministerial no 182, publicada no DOU de 21/05/2013, 

bem como o que consta do Processo 011305/2013, resolve 

 

No 1120/2013, DE 08/08/2013 - nomear, em caráter efetivo, PATRÍCIA ROSVADOSKI 

DA SILVA, habilitada em concurso público de provas e títulos com homologação publicada no 

DOU de 21/02/2013, para o cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, Classe A, 

denominação Assistente A, Nível 1, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime de 

dedicação exclusiva, em vaga decorrente da redistribuição do MEC, código 923990, conforme 

Anexo Portaria MEC no 103, publicada no DOU de 21/02/2013. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 

artigo 122, parágrafo 2o, do Regimento Geral desta Universidade e o que consta do Processo 

013138/2013, resolve 

 

No 1121/2013, DE 08/08/2013 - designar os Professores LUCIENE RINALDI COLLI, 

matrícula 7423-3/UFV, JOSÉ LINO NETO, matrícula 6559-5/UFV, e EDGAR PEREIRA COELHO, 

matrícula 10113-3/UFV, e a acadêmica CLAUDINEIA CELUTA DE SOUZA SANTOS, matrícula 

67277, para, sob a presidência da primeira, constituírem Comissão de Processo Disciplinar com 

a finalidade de, no prazo de 60 (sessenta) dias, apurar os fatos relatados no referido Processo 

e emitir parecer. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando as 

Portarias do Ministério da Educação nos 404, de 23/04/2009, publicada no DOU de 24/04/2009, 

e 362, de 10/04/2012, publicada no DOU de 11/04/2012, e o que consta do Processo 

23114.013175/2013, resolve 

 

No 1122/2013, DE 08/08/2013 - autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Assistente ANA CAROLINA BEER FIGUEIRA SIMAS, matrículas 8016-0/UFV e 2334153-

2/SIAPE, no período de 10 a 26 de agosto de 2013, incluindo o trânsito, para participar, com 

apresentação de trabalho, do 2013 Foundation for the Healing Forces Meeting, em Big Pine, 
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USA, com ônus limitado. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, resolve 

 

No 1123/2013, DE 08/08/2013 - designar os Professores ERALDO RODRIGUES DE 

LIMA, matrícula 7427-6/UFV, GABRIEL PIRES, matrícula 10018-8/UFV, e CARLOS ALEXANDRE 

BRAZ DE CARVALHO, matrícula 4946-8/UFV, para, sob a presidência do primeiro, constituírem 

Comissão de Sindicância com a finalidade de, no prazo de 30 (trinta) dias, apurar os fatos 

relatados no referido Processo e emitir parecer. (Processo 013324/2013) 

 

No 1124/2013, DE 08/08/2013 - aplicar à empresa COMERCIAL PARANAÍBA LTDA, 

com sede à Rua Maringá, no 670, Bairro Milionários, Belo Horizonte-MG, CEP 30620-270, 

inscrita no CNPJ sob o no 13.855.653/0001-02, a pena de advertência, cumulada com multa de 

mora de 10% (dez por cento) do valor do contrato representado pela Nota de Empenho no 

2011NE800421, constantes do Processo Administrativo 014175/2011, pelo atraso injustificado 

no cumprimento das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento no 

artigo 86 da Lei no 8.666/93 e nos subitens 15.1.6, 15.2.1 e 15.3 do Edital de Pregão no 

542/2011, determinando, ainda, o registro das punições no SICAF, com base no §2o do art. 1o 

do Decreto no 3.722/2001. (Processo 014175/2011) 

 

No 1125/2013, DE 08/08/2013 - aplicar à empresa GOUVEA MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com sede à Rua Dom Silvério, no 317, Bairro Nova Era, Viçosa-MG, 

CEP 36570-000, inscrita no CNPJ sob o no 10.307.248/0001-53, a pena de advertência, 

cumulada com multa de mora de 8,5% (oito vírgula cinco por cento) do valor do contrato 

representado pela Nota de Empenho no 2012NE802841, constantes do Processo Administrativo 

010943/2012, pelo atraso injustificado no cumprimento das obrigações assumidas com esta 

Instituição, tudo com fundamento no artigo 86 da Lei no 8.666/93 e nos subitens 16.1.6, 

16.2.1 e 16.3 do Edital de Pregão no 803/2012, determinando, ainda, o registro das punições 

no SICAF, com base no §2o do art. 1o do Decreto no 3.722/2001. (Processo 010943/2012) 

(a) Nilda de Fátima Ferreira Soares, Reitora 
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