
 

 

 

 

REITORIA 

 

PORTARIAS: 0958/2016 a 0981/2016 

 

 

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

Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, considerando a 

necessidade de encerramento do exercício orçamentário e financeiro do ano de 2016, bem 

como o que consta do Processo 012806/2016, resolve 

 

No 0958/2016, DE 18/10/2016 – 1. determinar a todos os órgãos da Universidade o 

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

 

1.1. 27/10/2016 – último dia para o recebimento, pela Diretoria Financeira, dos processos 

relativos à emissão de empenhos; 

1.2. 27/10/2016 – último dia para solicitação de diárias e passagens áreas no SCDP 

(Sistema de Concessão de Diárias e Passagens) para utilização no exercício de 2016; 

1.3. 27/10/2016 – último dia para o recebimento, pela Diretoria Financeira, dos processos 

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

encargos decorrentes;  

1.4. 09/12/2016 – último dia para o recebimento, pelo Almoxarifado Central, de requisições 

de material; 

1.5. 14/12/2016 – último dia para a aplicação de suprimento de fundos; 

1.6. 19/12/2016 – último dia para o recebimento, pela Diretoria Financeira, das prestações 

de contas relativas a suprimentos de fundos aplicados no ano de 2016; 

1.7. 28/12/2016 a 17/01/2017 – fechamento do Almoxarifado para balanço; 

1.8. 18/01/2017 – início do recebimento, pela Diretoria de Material, de pedidos de compra 

relativos ao exercício de 2017. 

2. ratificar que, nos termos da legislação vigente, é vedado o pagamento, em 2017, de diárias, 

incluindo complementações, referentes a viagens realizadas em 2016; 3. determinar aos 

Diretores dos Campi UFV Florestal e Rio Paranaíba e da Central de Experimentação, Pesquisa e 

Extensão do Triângulo Mineiro – CEPET que designem comissões para a verificação dos 

respectivos bens existentes no Almoxarifado e dos valores do seu Setor Financeiro, bem como 

para a elaboração do inventário anual de bens móveis e imóveis, apresentando à Reitoria, até 

30/01/2017, os relatórios finais. 

 

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

Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, considerando o 

que consta do Processo 012761/2016, resolve 

 

No 0959/2016, DE 18/10/2016 – designar a Professora SIMONE CALDAS TAVARES 

MAFRA, matrículas 6927-2/UFV e 0431190-9/SIAPE, para substituir o servidor ELY ROSA, 

matrículas 7144-7/UFV e 0431424-0/SIAPE, no cargo de direção de Pró-Reitor de Gestão de 

Pessoas, CD-2, no período de 20 a 29 de outubro de 2016, por motivo de férias 

regulamentares do titular. 

 

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

Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, considerando o 

que dispõem o inc. II do art. 37 da Constituição Federal, o art. 10 da Lei no 8.112/1990, o art. 



8o da Lei no 12.772/2012, com a redação dada pela Lei no 12.863/2013, e o Decreto no 

7.485/2011 e suas alterações, bem como o que consta do Processo 001525/2015, resolve 

 

No 0960/2016, DE 18/10/2016 – nomear, em caráter efetivo, CARLOS AUGUSTO 

BRASILEIRO DE ALENCAR, habilitado em concurso público de provas e títulos, com 

homologação publicada no DOU de 03/08/2015, para o cargo de Professor da Carreira de 

Magistério Superior, Classe A, denominação Adjunto A, Nível 1, do Quadro Permanente desta 

Instituição, em regime de dedicação exclusiva, código de vaga 580181. 

 

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

Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 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 

23114.012622/2016, resolve 

 

No 0961/2016, DE 18/10/2016 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Titular ELIZABETH PACHECO BATISTA FONTES, matrículas 5293-0/UFV e 6429114-9/SIAPE, no 

período de 5 a 11 de novembro de 2016, incluindo o trânsito, para participar do 8th 

International Geminivirus Symposium, em Nova Delhi, Índia, com ônus Convênio FAPEMIG 

CBB-APQ-01491-14 (passagem aérea e diárias). 

 

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

Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, resolve 

 

No 0962/2016, DE 19/10/2016 – 1. conceder à viúva ERLI VIEIRA DA SILVA uma 

cota de pensão civil instituída pelo Sr. RENATO ANTÔNIO DA SILVA, matrículas 4251-X/UFV e 

0428637-8/SIAPE, servidor da ativa ocupante da vaga no 337172 do cargo de Auxiliar de 

Laboratório, nível de classificação B, nível de capacitação IV, padrão de vencimento 16, do 

Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, em razão de seu falecimento ocorrido 

em 8 de outubro de 2016, por força do disposto no art. 40, § 7o, inc. II, da Constituição 

Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 41, de 19/12/2003, c/c art. 2o, inc. 

II, da Lei no 10.887, de 18/06/2004, e dos arts. 215, 217, inc. I, e 218 da Lei no 8.112, de 

11/12/1990, com redação dada pela Lei no 13.135, de 17/06/2015; 2. autorizar o pagamento 

da referida pensão a contar de 8 de outubro de 2016; 3. declarar vago o referido cargo. 

(Processo 012723/2016) 

 

No 0963/2016, DE 19/10/2016 – anular a Portaria no 0960/2016, de 18/10/2016, 

publicada no DOU de 19/10/2016, Seção 2, p. 21. (Processo 001525/2015) 

 

No 0964/2016, DE 19/10/2016 – 1. designar os Professores abaixo para comporem a 

Comissão Coordenadora do Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional 

– PROFIAP, até 1o de julho de 2018: 

 

Nome Matrícula Função 

Marilene de Souza Campos 8645-2 Coordenadora Geral 

Adriana Ventola Marra 7224-9 Coordenadora local – Campus UFV 

- Florestal 

João Alfredo Costa de Campos Melo Junior 8878-1 Coordenador local – Campus UFV - 

Rio Paranaíba 

Telma Regina da Costa Guimarães 

Barbosa 

6564-1 Coordenadora Local – Campus UFV 

- Viçosa 

2. convalidar os atos praticados por essa Comissão no período de 1o julho de 2016 até a 

presente data. (Processo 008665/2016) 

 

No 0965/2016, DE 21/10/2016 – aplicar à empresa J. LAB DISTRIBUIDORA 

PRODUTOS P/ LABORATÓRIOS LTDA - ME, CNPJ no 06.532.296/0001-78, a pena de 

advertência, cumulada com multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor dos contratos 

representados pelas Notas de Empenho nos 2014NE803074 e 2014NE803775, com fincas no 

art. 9o da Lei no 10.520/2002 c/c art. 86, § 1o e art. 87, I, da Lei no 8.666/1993 e nos subitens 

15.2, 15.2.1 e 15.3 do Edital de PE para Registro de Preços no 19/2014, Ata de Registro de 

Preços no 062/2014, determinando, ainda, o registro das punições no SICAF, nos termos do 



subitem 15.6 do instrumento convocatório. (Processo 000378/2014) 

No 0966/2016, DE 21/10/2016 – aplicar à empresa REI-LABOR COMÉRCIO E 

PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP, CNPJ no 01.293.314/0001-92, a pena de 

advertência, cumulada com multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor do item 39 

do contrato representado pela Nota de Empenho no 2015NE803358, com fincas nos subitens 

15.2, 15.2.1 e 15.3 do Edital de Pregão Eletrônico no 283/2015, determinando, ainda, o 

registro das punições no SICAF, nos termos do subitem 15.6 do instrumento convocatório. 

(Processo 012269/2015) 

 

No 0967/2016, DE 21/10/2016 – aplicar à empresa ALEXANDRE H. M. CHAMONE 

COMÉRCIO - EPP, CNPJ no 15.407.876/0001-24, a pena de advertência, cumulada com multa 

de mora de 6,6% (seis vírgula seis por cento) sobre o valor do item 51 do contrato 

representado pela Nota de Empenho no 2016NE800865, com fincas no art. 9o da Lei no 

10.520/2002 c/c art. 86, § 1o, e art. 87, I, da Lei no 8.666/1993 e nos subitens 19.2, 19.2.1 e 

19.3 do Edital de PE para Registro de Preços no 05/2015, Ata de Registro de Preços no 

048/2015, determinando, ainda, o registro das punições no SICAF, nos termos do subitem 19.6 

do instrumento convocatório. (Processo 020478/2014) 

 

No 0968/2016, DE 21/10/2016 – aplicar à empresa COMPLETO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, CNPJ no 09.190.700/0001-60, a pena de advertência, cumulada 

com multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor do item 34 do contrato representado 

pela Nota de Empenho no 2015NE803506 e multa de mora de 9,7% (nove vírgula sete por 

cento) sobre o valor do item 34 do contrato representado pela Nota de Empenho no 

2016NE800397, com fincas no art. 9o da Lei no 10.520/2002 c/c art. 86, § 1o, e art. 87, I, da 

Lei no 8.666/1993 e nos subitens 19.2, 19.2.1 e 19.3 do Edital de PE para Registro de Preços 

no 05/2015, Ata de Registro de Preços no 052/2015, determinando, ainda, o registro das 

punições no SICAF, nos termos do subitem 19.6 do instrumento convocatório. (Processo 

020478/2014) 

 

No 0969/2016, DE 21/10/2016 – aplicar à empresa CONCEITUAL – COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - ME, CNPJ no 12.349.852/0001-78, a pena de 

impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, a 

contar da publicação desta Portaria no Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor dos itens não entregues, constantes do contrato representado 

pela Nota de Empenho no 2014NE803116, tudo com fundamento no art. 7o da Lei no 

10.520/2002 e nos subitens 15.1, 15.1.6, 15.2 e 15.2.2 do Edital de Pregão Eletrônico no 

513/2014, determinando, ainda, o registro das punições e o descredenciamento junto ao 

SICAF, nos termos do subitem 15.6 do referido Edital. (Processo 015252/2014) 

 

No 0970/2016, DE 21/10/2016 – aplicar à empresa SERGIO PICOLLI SALATA - ME, 

CNPJ no 20.330.549/0001-51, a pena de impedimento de licitar e contratar com a União pelo 

prazo de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses, a contar da publicação desta Portaria no Diário 

Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos itens não 

entregues, constantes do contrato representado pela Nota de Empenho no 2014NE803113, 

tudo com fundamento no art. 7o da Lei no 10.520/2002 e nos subitens 15.1, 15.1.6, 15.2 e 

15.2.2 do Edital de Pregão Eletrônico no 513/2014, determinando, ainda, o registro das 

punições e o descredenciamento junto ao SICAF, nos termos do subitem 15.6 do referido 

Edital. (Processo 015252/2014) 

 

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

Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, considerando o 

disposto no art. 5o da Portaria no 630/2015, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, resolve 

 

No 0971/2016, DE 24/10/2016 – autorizar o ponto facultativo de docentes e 

servidores técnico-administrativos no dia 28 de outubro de 2016, em comemoração ao Dia do 

Servidor Público, exceto nos locais em que os serviços, por serem considerados essenciais, não 

podem ser interrompidos. 

 

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

Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 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 

23114.012757/2016, resolve 

 

No 0972/2016, DE 24/10/2016 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Adjunta CATARINY CABRAL ALEMAN, matrículas 12049-9/UFV e 2248778-9/SIAPE, no período 

de 3 a 15 de novembro de 2016, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de 

trabalhos, do 2nd World Irrigation Forum, em Chiang Mai, Tailândia, com ônus limitado. 

 

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

Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, resolve 

 

No 0973/2016, DE 25/10/2016 – designar os Professores ALAIR FERREIRA DE 

FREITAS, matrícula 11185-6/UFV, AZIZ GALVÃO DA SILVA JUNIOR, matrícula 7083-1/UFV, 

CHARLES LUIS DA SILVA, matrícula 8928-1/UFV, NEDSON ANTÔNIO CAMPOS, matrícula 8038-

1/UFV, JÚLIO CÉSAR COSTA CAMPOS, matrícula 8749-1/UFV, GUSTAVO DE SOUZA 

VERÍSSIMO, matrícula 6602-8/UFV, e JOSÉ CARLOS DA COSTA CAMPOS, matrícula 8993-

1/UFV, para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão técnica com a finalidade de, 

no prazo de 60 (sessenta) dias, elaborar regimento para criação de uma unidade acadêmica de 

relacionamento com instituições públicas e privadas. 

 

(a) Nilda de Fátima Ferreira Soares, Reitora 

 

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

pela Portaria no 0580/2015, de 19/06/2015, publicada no Diário Oficial da União de 

22/06/2015, 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, a 

Resolução no 11/2009 do Conselho Universitário e o que consta do Processo 

23114.012429/2016, resolve 

 

No 0974/2016, DE 25/10/2016 – revogar a Portaria no 0934/2016, de 07/10/2016, 

publicada no DOU de 10/10/2016, Seção 2, p. 19, que trata do afastamento, do País, da 

Reitora NILDA DE FÁTIMA FERREIRA SOARES, matrículas 6418-1/UFV e 0429835-0/SIAPE, por 

motivo de cancelamento da viagem. 

 

(a) João Carlos Cardoso Galvão – Vice-Reitor 

 

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

Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, considerando o 

que dispõem o inc. II do art. 37 da Constituição Federal, os arts. 10 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 111, publicada no DOU de 03/04/2014; bem como o que consta do Processo 006947/2015, 

resolve 

 

No 0975/2016, DE 26/10/2016 – 1. tornar sem efeito a Portaria no 0662/2016, de 

14/07/2016, publicada no DOU de 15/07/2016, Seção 2, p. 16; 2. nomear, em caráter efetivo, 

BIANCA CASTRO GOUVEIA MAGESTE, habilitada em concurso público de provas, com 

homologação publicada no DOU de 28/07/2015, para o cargo de ASSISTENTE DE 

LABORATÓRIO, Nível de Classificação C, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do 

Quadro Permanente desta Instituição, em regime de 40 horas semanais, código de vaga 

336608. 

 

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

Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, considerando o 

que consta do Processo 012510/2016, resolve 

 

No 0976/2016, DE 26/10/2016 – 1. criar a função gratificada de Chefe de Seção – 

Logística de Eventos, FG-9, da Divisão de Eventos, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura; 2. 

designar o servidor LUCIANO DE MELLO SANT’ANNA, matrículas 8337-2/UFV e 1458524-

6/SIAPE, para ocupar a função gratificada de que trata o item anterior. 



 

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

Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 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, resolve 

 

No 0977/2016, DE 26/10/2016 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Assistente VIVIANE CABRAL BENGEZEN, matrículas 12000-6/UFV e 1885801-8/SIAPE, no 

período de 1o de novembro de 2016 a 31 de março de 2017, para realizar o doutorado 

sanduíche na Universidade de Saskatchewan, em Saskatoon, Canadá, com ônus limitado. 

(Processo 23114.007473/2015) 

 

No 0978/2016, DE 27/10/2016 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto ANDRÉ PEREIRA ROSA, matrículas 11844-3/UFV e 2616690-1/SIAPE, no período de 

13 a 19 de novembro de 2016, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de 

trabalhos, do 6th International Symposium on Energy from Biomass and Waste, em Veneza, 

Itália, com ônus CNPq (passagem aérea e taxa de inscrição) e ônus limitado (diárias). 

(Processo 23114.013078/2016) 

 

No 0979/2016, DE 27/10/2016 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Titular SYLVIA DO CARMO CASTRO FRANCESCHINI, matrículas 6698-2/UFV e 6430616-

2/SIAPE, no período de  6 a 14 de novembro de 2016, incluindo o trânsito, para participar, com 

apresentação de trabalhos, do 2o Congresso Internacional de Nutrição e 2o Encontro de 

Nutricionistas, bem como realizar visita técnica à Universidade Lúrio, em Nampula, 

Moçambique, com ônus Programa de Pós-Graduação em Ciência da Nutrição - CAPES/PROAP 

(três diárias) e ônus limitado (passagem aérea e taxa de inscrição). (Processo 

23114.013070/2016) 

 

No 0980/2016, DE 27/10/2016 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Titular SILVIA ELOIZA PRIORE, matrículas 6406-8/UFV e 0429826-1/SIAPE, no período de  6 a 

14 de novembro de 2016, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de trabalhos, 

do 2o Congresso Internacional de Nutrição e 2o Encontro de Nutricionistas, bem como realizar 

visita técnica à Universidade Lúrio, em Nampula, Moçambique, com ônus Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Nutrição - CAPES/PROAP (cinco diárias) e ônus limitado (passagem 

aérea e taxa de inscrição). (Processo 23114.013071/2016) 

 

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

Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, considerando o 

que consta do Processo 012799/2016, resolve 

 

No 0981/2016, DE 27/10/2016 – 1. conceder à viúva MARIA FERREIRA DOS SANTOS 

uma cota de pensão civil instituída pelo Sr. JOAQUIM LUIZ DOS SANTOS, matrículas 0633-

5/UFV e 0430533-0/SIAPE, servidor aposentado nesta Instituição conforme Portaria no 

240/1991, de 11/04/1991, publicada no DOU de 19/04/1991, em razão de seu falecimento 

ocorrido em 6 de outubro de 2016, por força do disposto no art. 40, § 7o, inc. I, da 

Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 41, de 19/12/2003, c/c 

art. 2o, inc. I, da Lei no 10.887, de 18/06/2004, e dos arts. 215, 217, inc. I, e 218 da Lei no 

8.112, de 11/12/1990, com redação dada pela Lei no 13.135, de 17/06/2015; 2. autorizar o 

pagamento da referida pensão a contar de 6 de outubro de 2016. 

 

(a) Nilda de Fátima Ferreira Soares, Reitora 
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