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

 
 

REITORIA 
 

PORTARIAS: 1109/2014 a 1204/2014 
 

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 consta do Processo 009392/2014, resolve 

 
No 1109/2014, DE 28/07/2014 – reconduzir o Professor CARLOS ANTÔNIO MOREIRA 

LEITE, matrículas 2407-4/UFV e 0427869-3/SIAPE, à função comissionada de Coordenador do 

Curso de Graduação em Gestão do Agronegócio, FUC-001, do Centro de Ciências Agrárias. 
 
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 
23114.012147/2014, resolve 

 
No 1110/2014, DE 28/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Associado LUIS AUGUSTO NERO, matrículas 8449-2/UFV e 1512149-9/SIAPE, no período de 30 
de agosto a 6 de setembro de 2014, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de 
trabalhos, da Food Micro Conference 2014, em Nantes, França, com ônus Convênio FAPEMIG 
CVZ-PPM-00055-13 (passagem aérea e taxa de inscrição) e Programa de Pós-Graduação em 
Medicina Veterinária – CAPES/PROAP (cinco diárias). 

 
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 1111/2014, DE 28/07/2014 – 1. retificar a Portaria no 1.096/2014, de 

24/07/2014, publicada no DOU de 28/07/2014, Seção 2, p. 16, onde se lê “matrículas 10034-
X/UFV e 1522212-1/SIAPE”, leia-se “matrículas 10602-X/UFV e 1522212-1/SIAPE”; 2. manter 
inalteradas as demais disposições. (Processo 012548/2014) 

 
No 1112/2014, DE 28/07/2014 – designar a servidora IONICE OLIVEIRA MENDONÇA, 

matrículas 8640-1/UFV e 1574602-2/SIAPE, para substituir o Professor VINÍCIUS ALBANO 
ARAÚJO, matrículas 10304-7/UFV e 1805363-0/SIAPE, no cargo de direção de Diretor de 
Ensino, CD-4, do Campus UFV - Rio Paranaíba, no período de 28 de julho a 8 de agosto de 
2014, por motivo de férias regulamentares do titular, e reconhecer o exercício da servidora 
nesse cargo nos dias 25 a 27 de julho de 2014, pelo mesmo motivo. (Processo 012722/2014) 

 
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 
23114.010981/2014, resolve 

 
No 1113/2014, DE 28/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto GLEIBER QUINTÃO FURTADO, matrículas 10291-1/UFV e 1630245-4/SIAPE, no 
período de 4 a 15 de agosto de 2014, incluindo o trânsito, para realizar visita técnica ao 



Departamento de Fitopatologia da Universidade de Minnesota e participar do Congresso de 
Fitopatologia da APS, em Minneapolis, EUA, com ônus Programa de Pós-Graduação em 
Fitopatologia – CAPES/PROEX (diárias e taxa de inscrição) e ônus limitado (passagem aérea). 

 
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 

disposto no § 3o do art. 22 e no § 2o do art. 33 do Estatuto do AGROS – Instituto UFV de 
Seguridade Social, bem como o art. 15 da Lei Complementar no 108, de 29/05/2001, resolve 

 
No 1114/2014, DE 28/07/2014 – 1. designar os participantes EDUARDO REZENDE 

PEREIRA, matrícula 6331-2/UFV, e MARILUCE PIRES VIEIRA SOARES, matrícula 7360-1/UFV, 
como membros da Comissão Eleitoral constituída pela Portaria no 1.086/2014, de 23/07/2014, 
em substituição aos participantes ANTÔNIO JOAQUIM MACABEU, matrícula 3715-X/UFV, e 

EVARISTO LUCIANO ROSA, matrícula 6832-2/UFV, respectivamente; 2. manter inalteradas as 
demais disposições. 

 
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 
disposto no art. 33, inc. VIII, da Lei no 8.112, de 11/12/1990, publicada no DOU de 
12/12/1990, resolve 

 

No 1115/2014, DE 30/07/2014 – declarar vago, em razão de posse em outro cargo 
inacumulável, um cargo de Auxiliar em Administração, nível de classificação C, nível de 
capacitação II, padrão de vencimento 01, código de vaga 246716, ocupado pela servidora 
PATRÍCIA DOS SANTOS BERNARDO, matrículas 10847-2/UFV e 2926457-2/SIAPE, a partir de 
24 de julho de 2014. (Processo 012612/2014) 

 
No 1116/2014, DE 30/07/2014 – declarar vago, em razão de posse em outro cargo 

inacumulável, um cargo de Técnico de Tecnologia da Informação, nível de classificação D, nível 
de capacitação IV, padrão de vencimento 11, código de vaga 339780, ocupado pelo servidor 
DIRCEU ZEFERINO RODRIGUES, matrículas 7561-2/UFV e 1103210-6/SIAPE, a partir de 30 de 
julho de 2014. (Processo 012767/2014) 

 
No 1117/2014, DE 30/07/2014 – declarar vago, em razão de posse em outro cargo 

inacumulável, um cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, Classe C, 

denominação Adjunto, nível 603, em regime de dedicação exclusiva, código de vaga 857882, 
ocupado pela servidora ELIENE OLIVEIRA LUCAS, matrículas 10146-X/UFV e 1455004-
3/SIAPE, a partir de 8 de agosto de 2014. (Processo 012596/2014) 

 
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, resolve 

 
No 1118/2014, DE 30/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

VLADIMIR OLIVEIRA DI IORIO, Diretor de Relações Internacionais e Interinstitucionais, 
matrículas 6942-6/UFV e 0431203-4/SIAPE, no período de 13 a 23 de setembro de 2014, 
incluindo o trânsito, para participar da 26th Annual EAIE Conference, em Praga, República 
Tcheca, e realizar visitas técnicas à Szent István University, em Godollo, Hungria, e à 
Wageningen University, na Holanda, com ônus UFV (passagem aérea, dez diárias e taxa de 
inscrição). (Processo 23114.012469/2014) 

 
No 1119/2014, DE 30/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

SIMONE ELIZA FACIONI GUIMARÃES, Coordenadora Técnica da Diretoria de Relações 
Internacionais e Interinstitucionais, matrículas 8007-1/UFV e 1143652-5/SIAPE, no período de 
13 a 27 de setembro de 2014, incluindo o trânsito, para participar da 26th Annual EAIE 
Conference, em Praga, República Tcheca, e realizar visitas técnicas à Szent István University, 

em Godollo, Hungria, e à Wageningen University, na Holanda, com ônus UFV (passagem aérea, 
dez diárias e taxa de inscrição). (Processo 23114.012471/2014) 



 
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 a 
Portaria do Ministério da Educação no 404, de 23/04/2009, publicada no DOU de 24/04/2009, 
e o que consta do Processo 23114.011655/2014, resolve 

 

No 1120/2014, DE 30/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, da servidora 
IDALINA MARIA LANA TEIXEIRA, matrículas 8882-X/UFV e 1652682-4/SIAPE, no período de 25 
de agosto a 24 de novembro de 2014, incluindo o trânsito, para realizar o curso The Intensive 
English Program, na University of West Florida, em Pensacola, 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, 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, resolve 

 
No 1121/2014, DE 30/07/2014 – nomear, em caráter efetivo, LUCIANE SILVA DE 

SOUZA PRUDENTE, habilitada em concurso público de provas, com homologação publicada no 
DOU de 13/11/2013, para o cargo de BIBLIOTECÁRIO/DOCUMENTALISTA, 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 exoneração, a 
pedido, da servidora Cláudia de Gois dos Santos, código 900780, conforme Portaria no 
1.071/2014, publicada no DOU de 23/07/2014. (Processo 018101/2013) 

 
No 1122/2014, DE 30/07/2014 – nomear, em caráter efetivo, MARIA GERALDA 

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

07/01/2013, para o cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, Nível de Classificação D, Nível 
de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em 
regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente da aposentadoria da servidora Emília Maria 
de Jesus Dutra, código 303704, conforme Portaria no 1.064/2014, publicada no DOU de 
23/07/2014. (Processo 017371/2012) 

 
No 1123/2014, DE 30/07/2014 – nomear, em caráter efetivo, RÔMULO MARQUES DE 

CARVALHO, habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada no DOU de 
18/09/2013, para o cargo de AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO, Nível de Classificação C, Nível de 
Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime 
de 40 horas semanais, em vaga decorrente da aposentadoria da servidora Elaine Maria de 
Souza Coelho, código 338115, conforme Portaria no 1.102/2014, publicada no DOU de 
28/07/2014. (Processo 015433/2013) 

 
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, resolve 
 
No 1124/2014, DE 30/07/2014 – aplicar à empresa  MOURA E MOURA INFORMÁTICA 

E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME, CNPJ no 07.487.504/0001-27, a pena de 
advertência, cumulada com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho 
no 2013NE804666, pelo atraso injustificado no cumprimento das obrigações assumidas com 
esta Instituição, tudo com fundamento nos subitens 15.2, 15.2.1 e 15.3 do Edital de Pregão no 
654/2013, determinando, ainda, o registro das punições no SICAF, de acordo com o subitem 
15.6 do Edital mencionado. (Processo 017515/2013) 

 
No 1125/2014, DE 30/07/2014 – 1. designar o Professor MARCELO HENRIQUE DOS 

SANTOS, matrícula 11398-0/UFV, como membro da Comissão de Avaliação de Desempenho do 
servidor LAURO SÉRGIO FERREIRA DIAS, matrícula 10920-7/UFV, instituída pela Portaria no 
62/2013, de 25/01/2013, em substituição à Professora RITA DE CÁSSIA DE ALCÂNTARA 

BRAÚNA, matrícula 6892-6/UFV; 2. manter inalteradas as demais disposições. (Processo 
008773/2012) 



 
No 1126/2014, DE 30/07/2014 – designar a servidora CARMEN LÚCIA GOMIDE 

COSTA, matrículas 7471-3/UFV e 1079288-3/SIAPE, para substituir a Professora SILVIA 
ELOIZA PRIORE, matrículas 6406-8/UFV e 0429826-1/SIAPE, no cargo de direção de Assessor 
Especial - Área de Saúde, CD-4, da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, no período de 6 a 
22 de agosto de 2014, por motivo de afastamento da titular. (Processo 012675/2014) 

 
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, resolve 

 
No 1127/2014, DE 30/07/2014 – 1. retificar a Portaria no 0940/2014, de 03/07/2014, 

publicada no DOU de 04/07/2014, Seção 2, página 26, que trata do afastamento, do País, do 
Professor Adjunto BRENNO SANTOS LEITE, matrículas 10338-1/UFV e 1751404-8/SIAPE, 
quanto ao ônus da viagem, onde se lê “FAPEMIG (passagem aérea e diárias)”, leia-se “CAPES 
(passagem aérea e diárias)”; 2. manter inalteradas as demais disposições. (Processo 
23114.010374/2014) 

 
No 1128/2014, DE 30/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto MÁRIO LUIZ CHIZZOTTI, matrículas 11419-7/UFV e 1639904-1/SIAPE, no período de 

16 a 23 de agosto de 2014, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de trabalho, 
do 60th International Congress of Meat Science and Technology, em Punta del Este, Uruguai, 
com ônus CNPq – taxa de bancada (passagem aérea, diárias e taxa de inscrição). (Processo 
23114.012505/2014) 

 
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 1129/2014, DE 30/07/2014 – 1. designar o servidor JOSÉ JORGE PACHECO, 

matrícula 7306-7/UFV, como membro da Comissão de Avaliação de Desempenho do servidor 
Edmilson Pereira da Mota Júnior, matrícula 10906-1/UFV,  instituída pela Portaria no 
0760/2012, de 27/06/2012, em substituição ao servidor RODRIGO GARCIA VILELA, matrícula 
8764-5/UFV; 2. manter inalteradas as demais disposições. (Processo 007479/2012) 

 

No 1130/2014, DE 30/07/2014 – aplicar à empresa ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA 
EIRELI, CNPJ no 09.182.725/0001-12, a pena de advertência, cumulada com multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor do item 49 da Nota de Empenho no 2012NE803280, pela 
inexecução parcial das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos 
subitens 15.2, 15.2.2 e 15.3 do Edital de Pregão no 532/2012, determinando, ainda, o registro 
das punições no SICAF, de acordo com o subitem 15.6 do Edital mencionado. (Processo 
012041/2012) 

 

No 1131/2014, DE 30/07/2014 – aplicar à empresa COMERCIAL MORAES DE 
MATERIAIS LTDA - ME, CNPJ no 51.247.526/0001-01, a pena de impedimento de licitar e 
contratar com a União pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da publicação desta Portaria no 
Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato 
representado pela Nota de Empenho no 2012NE801611, bem como com a sua rescisão, pela 
inexecução total das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento no art. 
7o da Lei no 10.520/2002 e nos subitens 15.2 e 15.2.2 do Edital de Pregão no 179/2012, 
determinando, ainda, o registro das punições e o descredenciamento junto ao SICAF. (Processo 
005823/2012) 

 
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 
disposições da Portaria no 1.328, de 23/09/2011, do Ministério da Educação, resolve 

 

No 1132/2014, DE 30/07/2014 – 1. designar o Professor EDSON LUÍS NUNES, 
matrícula 8692-4/UFV, para desempenhar a função de Coordenador de Bolsas do Curso de 



Especialização em Educação Ambiental com Ênfase em Espaços Educadores Sustentáveis, no 
âmbito da Universidade Federal de Viçosa; 2. designar o Professor EMERICH MICHEL DE 
SOUSA, matrícula 10314-4/UFV, para desempenhar a função de que trata o item anterior na 
ausência ou no impedimento do titular. 

 
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 consta do Processo 011912/2014, resolve 

 
No 1133/2014, DE 31/07/2014 – 1. exonerar, a pedido, o Professor LUIZ EDUARDO 

DIAS, matrículas 6958-2/UFV e 0431212-3/SIAPE, da função gratificada de Chefe do 
Departamento de Solos, FG-1, do Centro de Ciências Agrárias; 2. designar o Professor 
TEOGENES SENNA DE OLIVEIRA, matrículas 10683-6/UFV e 1166100-6/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 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 
disposto no art. 93, inc. II, da Lei no 8.112, de 11/12/1990, e no art. 20, § 4o, inc. II, da Lei no 
12.772, de 28/12/2012; a deliberação do Conselho Universitário em sua 397a Reunião, 
realizada em 24/07/2014; a Nota Técnica no 716/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR, de 04/04/2014; e 
o que consta do Processo 011785/2014, resolve 

 
No 1134/2014, DE 31/07/2014 – ceder, a título especial, por 4 (quatro) anos, a 

contar de 31 de julho de 2014, o docente LUIZ EDUARDO DIAS, matrículas 6958-2/UFV e 
0431212-3/SIAPE, para a Fundação Arthur Bernardes, para ocupar o cargo de Diretor 
Presidente, em decorrência de ter sido eleito para o referido cargo. 

 
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 
disposto no art. 84, § 1o, da Lei no 8.112, de 11/12/1990, publicada no DOU de 12/12/1990, e 
o que consta do Processo 009153/2014, resolve 

 
No 1135/2014, DE 31/07/2014 – conceder à servidora LUCIANA NOGUEIRA 

GONTIJO, matrículas 11366-2/UFV e 2048454-5/SIAPE, ocupante do cargo de Assistente de 
Laboratório, nível de classificação C, nível de capacitação I e padrão de vencimento 01, licença 

sem remuneração, por motivo de afastamento do cônjuge, no período de 1o de setembro de 
2014 a 31 de julho de 2015. 

 
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 1136/2014, DE 31/07/2014 – reconhecer o exercício do servidor CARLOS 

ANTÔNIO BASTOS, matrículas 8830-7/UFV e 1648097-2/SIAPE, em substituição à servidora 

MICHELINI LOPES DA MOTA, matrículas 7337-7/UFV e 1030430-7/SIAPE, no cargo de direção 
de Diretor de Tecnologia da Informação, CD-3, no período de 24 a 27 de julho de 2014, por 
motivo de afastamento da titular. (Processo 012894/2014) 

 
No 1137/2014, DE 31/07/2014 – aplicar à acadêmica DANYANY MARÍLIA COSTA 

DIAS, matrícula 1932, a pena de ADVERTÊNCIA prevista no art. 120, inc. I, do Regimento 
Geral da UFV. (Processo 008166/2014) 

 
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, em cumprimento 
à decisão exarada nos autos do Mandado de Segurança no 1734-07.2014.4.01.3823, em 
trâmite na Justiça Federal – Vara Única da Subseção Judiciária de Viçosa-MG, e considerando o 
que consta do Processo 007885/2014, resolve 

 

No 1138/2014, DE 31/07/2014 – nomear RAFAEL CASTRO RAMOS RODRIGUES, 
habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada no DOU de 



14/11/2013, para o cargo de TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, Nível de 
Classificação D, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente 
desta Instituição, em regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente de redistribuição do 
MEC, código 904103, conforme Anexo da Portaria MEC no 327/2013, publicada no DOU de 
18/04/2013. 

 

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, em cumprimento 
à decisão exarada nos autos do Mandado de Segurança no 1735-89.2014.4.01.3823, em 
trâmite na Justiça Federal – Vara Única da Subseção Judiciária de Viçosa-MG, e considerando o 
que consta do Processo 007884/2014, resolve 

 
No 1139/2014, DE 31/07/2014 – nomear SAMUEL VINÍCIUS DE ASSIS BRUM, 

habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada no DOU de 
14/11/2013, para o cargo de TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, Nível de 
Classificação D, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente 
desta Instituição, em regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente de redistribuição do 
MEC, código 904125, conforme Anexo da Portaria MEC no 327/2013, publicada no DOU de 
18/04/2013. 

 
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, em cumprimento 
à decisão exarada nos autos do Mandado de Segurança no 1733-22.2014.4.01.3823, em 
trâmite na Justiça Federal – Vara Única da Subseção Judiciária de Viçosa-MG, e considerando o 
que consta do Processo 007883/2014, resolve 

 
No 1140/2014, DE 31/07/2014 – nomear GUILHERME CARLOS RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada no DOU de 

14/11/2013, para o cargo de TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, Nível de 
Classificação D, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente 
desta Instituição, em regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente de redistribuição do 
MEC, código 904109, conforme Anexo da Portaria MEC no 327/2013, publicada no DOU de 
18/04/2013. 

 
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, em cumprimento 
à decisão exarada nos autos do Mandado de Segurança no 1736-74.2014.4.01.3823, em 
trâmite na Justiça Federal – Vara Única da Subseção Judiciária de Viçosa-MG, e considerando o 
que consta do Processo 007882/2014, resolve 

 
No 1141/2014, DE 31/07/2014 – nomear RODRIGO COTRIM SABIONI, habilitado em 

concurso público de provas, com homologação publicada no DOU de 14/11/2013, para o cargo 
de TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, Nível de Classificação D, Nível de Capacitação 

I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime de 40 horas 
semanais, em vaga decorrente de redistribuição do MEC, código 904116, conforme Anexo da 
Portaria MEC no 327/2013, publicada no DOU de 18/04/2013. 

 
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, resolve 
 
No 1142/2014, DE 31/07/2014 – tornar sem efeito a Portaria no 1.120/2014, de 

30/07/2014, publicada no DOU de 31/07/2014, Seção 2, p. 29. (Processo 
23114.011655/2014) 

 
No 1143/2014, DE 31/07/2014 – 1. conceder à viúva DELFINA COELHO ABRANTES 

uma cota de pensão vitalícia correspondente aos proventos do Sr. JOÃO GUALBERTO 
ABRANTES, matrículas 6232-4/UFV e 0429700-1/SIAPE, servidor aposentado conforme 

Portaria no 0605/2011, publicada no DOU de 10/06/2011, em razão de seu falecimento 
ocorrido em 16 de julho de 2014, 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, 216, §1o, e 217, inc. I, “a”, da Lei no 
8.112, de 11/12/1990; 2. autorizar o pagamento da referida pensão a contar de 16 de julho 
de 2014. (Processo 012297/2014) 

 
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 
23114.012682/2014, resolve 

 
No 1144/2014, DE 31/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Adjunta MARTHA ELISA FERREIRA DE ALMEIDA, matrículas 8828-5/UFV e 1648083-2/SIAPE, 

no período de 21 a 28 de agosto de 2014, incluindo o trânsito, para ministrar palestra no I 
Seminário Internacional da Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac e estabelecer 
parcerias na área de Alimentos Funcionais, em Abancay, Peru, 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 1145/2014, DE 31/07/2014 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a WEBER DE FREITAS GOMES, matrículas 5203-5/UFV e 
0429050-2/SIAPE, ocupante da vaga no 337543 do cargo de Motorista, nível de classificação C, 
nível de capacitação I, padrão de vencimento 16, do Quadro de Pessoal da Universidade 
Federal de Viçosa, nos termos do art. 3o, incs. I, II e III, da Emenda Constitucional no 47, de 
05/07/2005, publicada no DOU de 06/07/2005; 2. declarar extinto o referido cargo. (Processo 
011818/2014) 

 

No 1146/2014, DE 1o/08/2014 – 1. exonerar, a pedido, a Professora TERESA 
CRISTINA DE ALMEIDA FARIA, matrículas 10312-8/UFV e 1805156-4/SIAPE, da função 
gratificada de Chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, FG-1, do Centro de 
Ciências Exatas e Tecnológicas; 2. designar o Professor ROGÉRIO FUSCALDI LELIS, matrículas 
6417-3/UFV e 0429834-1/SIAPE, para ocupar a função gratificada de que trata o item anterior. 
(Processo 011794/2014) 

 

No 1147/2014, DE 1o/08/2014 – 1. exonerar, por término de mandato, o Professor 
RUBENS PAZZA, matrículas 8656-8/UFV e 1578085-9/SIAPE, da função comissionada de 
Coordenador do Curso de Graduação em Ciências Biológicas, FUC-001, do Campus UFV - Rio 
Paranaíba; 2. designar o Professor EDMILSON AMARAL DE SOUZA, matrículas 10182-6/UFV e 
1673482-6/SIAPE, para ocupar a função comissionada de que trata o item anterior. (Processo 
011710/2014) 

 
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 
disposto no art. 34 da Lei no 8.112, de 11/12/1990, publicada no DOU de 12/12/1990, e o que 
consta do Processo 012620/2014, resolve 

 
No 1148/2014, DE 1o/08/2014 – 1. exonerar, a pedido, a servidora ELISA DE 

MENDONÇA PASSINI LEITÃO, matrículas 10365-9/UFV e 1656607-9/SIAPE, ocupante do cargo 
de Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Classe D III, 
nível 2, em regime de dedicação exclusiva, código de vaga 844683, a partir de 1o de agosto de 
2014; 2. declarar vago o referido cargo. 

 
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, resolve 

 
No 1149/2014, DE 1o/08/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 



Adjunto ADRIANO NUNES NESI, matrículas 10263-6/UFV e 1788523-2/SIAPE, no período de 7 
a 27 de setembro de 2014, incluindo o trânsito, para realizar missão de trabalho no âmbito do 
Projeto no 423/14 – CAPES/DAAD PROBAL, em Hannover, e ministrar palestra no Instituto Max 
Planck de Fisiologia Molecular de Plantas, em Potsdam-Golm, Alemanha, com ônus CAPES 
(passagem aérea e diárias). (Processo 23114.012200/2014) 

 

No 1150/2014, DE 1o/08/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
Adjunto LUIS CESAR DIAS DRUMOND, matrículas 8659-2/UFV e 1577460-3/SIAPE, no período 
de 2 a 7 de setembro de 2014, incluindo o trânsito, para participar, como conferencista, do V 
Foro Internacional Ganadero e realizar visitas técnicas a áreas com potencial de produção de 
pastagem, em Medellín, Colômbia, com ônus limitado. (Processo 23114.012714/2014) 

 
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 1151/2014, DE 1o/08/2014 – prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para que 

a Comissão instituída pela Portaria no 721/2014, de 02/06/2014, conclua seus trabalhos. 
(Processo 008150/2013) 

 
No 1152/2014, DE 1o/08/2014 – designar a servidora NATÁLIA MICHELE FERREIRA, 

matrículas 11260-7/UFV e 2032180-8/SIAPE, para substituir a Professora ADRIANA FERREIRA 

DE FARIA, matrículas 8596-0/UFV e 1559858-9/SIAPE, no cargo de direção de Diretor-
Executivo do Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa – CenTev, CD-3, no 
período de 4 a 6 de agosto de 2014, por motivo de afastamento da titular. (Processo 
012999/2014) 

 
No 1153/2014, DE 1o/08/2014 – aplicar à empresa SOLAB LABORATÓRIO INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO EIRELI - EPP, CNPJ no 18.214.465/0001-00, a pena de advertência, cumulada 

com multa de 8,4% (oito vírgula quatro por cento) sobre o valor da Nota de Empenho no 
2013NE803682, pelo atraso injustificado no cumprimento das obrigações assumidas com esta 
Instituição, tudo com fundamento nos subitens 16.2, 16.2.1 e 16.3 do Edital de Pregão no 
529/2013, determinando, ainda, o registro das punições no SICAF, de acordo com o subitem 
16.6 do Edital mencionado. (Processo 014852/2013) 

 
No 1154/2014, DE 1o/08/2014 – aplicar à empresa ATACADÃO DO LABORATÓRIO - 

EIRELI - ME, CNPJ no 03.606.047/0001-91, a pena de advertência, cumulada com multa de 
1,8% (um vírgula oito por cento) sobre o valor da Nota de Empenho no 2013NE803667, pelo 
atraso injustificado no cumprimento das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com 
fundamento nos subitens 16.2, 16.2.1 e 16.3 do Edital de Pregão no 529/2013, determinando, 
ainda, o registro das punições no SICAF, de acordo com o subitem 16.6 do Edital mencionado. 
(Processo 014852/2013) 

 
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 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, resolve 

 
No 1155/2014, DE 04/08/2014 – nomear, em caráter efetivo, LETÍCIA GOMES 

ALMEIDA, habilitada em concurso público de provas, com homologação publicada no DOU de 
18/09/2013, para o cargo de AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO, Nível de Classificação C, Nível de 
Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime 
de 40 horas semanais, em vaga decorrente da posse em outro cargo inacumulável da 
servidora Patrícia dos Santos Bernardo, código 246716, conforme Portaria no 1.115/2014, 
publicada no DOU de 31/07/2014. (Processo 015433/2013) 

 

No 1156/2014, DE 04/08/2014 – nomear, em caráter efetivo, JOSÉ GERALDO DA 
SILVA, habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada no DOU de 



11/06/2014, para o cargo de OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D’AGUA E ESGOTO, 
Nível de Classificação C, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro 
Permanente desta Instituição, em regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente de 
redistribuição do MEC, código 231530, conforme Anexo I da Portaria MEC no 660/2014, 
publicada no DOU de 1o/08/2014. (Processo 006921/2014) 

 

No 1157/2014, DE 04/08/2014 – nomear, em caráter efetivo, VENICIOS COSTA DOS 
SANTOS, habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada no DOU de 
11/06/2014, para o cargo de OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D’AGUA E ESGOTO, 
Nível de Classificação C, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro 
Permanente desta Instituição, em regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente de 
redistribuição do MEC, código 243422, conforme Anexo I da Portaria MEC no 660/2014, 
publicada no DOU de 1o/08/2014. (Processo 006921/2014) 

 
No 1158/2014, DE 04/08/2014 – 1. tornar sem efeito a Portaria no 958/2014, de 

04/07/2014, publicada no DOU de 07/07/2014; 2. nomear, em caráter efetivo, LETÍCIA 
LUANDA MAIA, habilitada em concurso público de provas, com homologação publicada no DOU 
de 07/01/2013, para o cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, Nível de Classificação D, 
Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em 
regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente de redistribuição do MEC, código 687930, 
conforme Anexo I da Portaria MEC no 660/2014, publicada no DOU de 1o/08/2014. (Processo 

017371/2012) 
 
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, resolve 

 

No 1159/2014, DE 04/08/2014 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 
Associada ANA MARIA FERREIRA BARCELOS, matrículas 6943-4/UFV e 0431204-2/SIAPE, no 
período de 1o a 28 de setembro de 2014, incluindo o trânsito, para realizar visita acadêmica à 
Universidade de Jyvaskyla, Finlândia, com ônus limitado. (Processo 23114.010120/2014) 

 
No 1160/2014, DE 04/08/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto MAGNUS LUIZ EMMENDOERFER, matrículas 8539-1/UFV e 1546345-4/SIAPE, no 

período de 31 de dezembro de 2014 a 30 de dezembro de 2015, para realizar o pós-doutorado 
em Administração Pública na Universidade do Minho, em Braga, Portugal, com ônus CAPES. 
(Processo 23114.001921/2014) 

 
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 1161/2014, DE 04/08/2014 – 1. exonerar, a pedido, a servidora ELIZETE JORGE 

SEPP NEVES, matrículas 7143-9/UFV e 0431417-7/SIAPE, da função gratificada de Assistente 
Técnico, FG-1, da Pró-Reitoria de Ensino; 2. designar a servidora PRISCILA SIOLARI DA SILVA, 
matrículas 8780-7/UFV e 1655144-6/SIAPE, para ocupar a função gratificada de que trata o 
item anterior. (Processo 013199/2014) 

 
No 1162/2014, DE 04/08/2014 – 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 direção de 
Diretor de Relações Internacionais e Interinstitucionais, CD-3, no período de 13 a 23 de 
setembro de 2014, por motivo de afastamento do titular. (Processo 012813/2014) 

 
No 1163/2014, DE 04/08/2014 – aplicar à empresa MARIO LUIZ FREIRE DOS 

SANTOS - ME, CNPJ no 00.717.958/0001-06, a pena de advertência, cumulada com multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho no 2013NE803172, pelo atraso 

injustificado no cumprimento das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com 
fundamento nos subitens 16.2, 16.2.1 e 16.3 do Edital de Pregão no 509/2013, determinando, 



ainda, o registro das punições no SICAF, de acordo com o subitem 16.6 do Edital mencionado. 
(Processo 014494/2013) 

 
No 1164/2014, DE 04/08/2014 – aplicar à empresa EDERSON F. DE SOUZA - ME, 

CNPJ no 13.831.145/0001-86, a pena de advertência, cumulada com multa de 9,6% (nove 
vírgula seis por cento) sobre o valor da Nota de Empenho no 2013NE803880 e multa de 7% 

(sete por cento) sobre o valor da Nota de Empenho no 2013NE804577, pelo atraso injustificado 
no cumprimento das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos 
subitens 7.2, 7.2.1 e 7.3 da Ata de Registro de Preços no 09/2013, determinando, ainda, o 
registro das punições no SICAF, de acordo com o subitem 7.6 da Ata mencionada. (Processo 
010499/2012) 

 
No 1165/2014, DE 04/08/2014 – aplicar à empresa PHGEN COMÉRCIO DE 

PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - EPP, CNPJ no 18.258.829/0001-54, a pena de impedimento de 
licitar e contratar com a União pelo prazo de 8 (oito) meses, a contar da publicação desta 
Portaria no Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) sobre dos 
contratos representados pelas Notas de Empenho nos 2013NE802851 e 2013NE802863, bem 
como com a sua rescisão, pela inexecução total das obrigações assumidas com esta 
Instituição, tudo com fundamento no art. 7o da Lei no 10.520/2002 e nos subitens 15.2 e 
15.2.2 do Edital de Pregão no 324/2013, determinando, ainda, o registro das punições e o 
descredenciamento junto ao SICAF. (Processo 010260/2013) 

 
No 1166/2014, DE 04/08/2014 – aplicar à empresa FERREIRA & CASTRO PRODUTOS 

DE IFNORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ no 07.976.309/0001-60, a pena de suspensão temporária 
de participação em licitações e impedimento de contratar com esta Administração pelo prazo 
de 1 (um) ano, a contar da publicação desta Portaria no Diário Oficial da União, cumulada com 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das Notas de Empenho nos 2009NE903694 e 
2009NE903695, e multa de 2% (dois por cento)  sobre o valor da Nota de Empenho no 

2009NE903700, tudo com fundamento no art. 87, incs. II e III, da Lei no 8.666/1993, 
determinando, ainda, o registro das punições e o descredenciamento junto ao SICAF. (Processo 
012424/2009) 

 
No 1167/2014, DE 04/08/2014 – aplicar à empresa COLORADO COMÉRCIO E 

SERVIÇO DE ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI - EPP, CNPJ no 08.635.621/0001-53, a pena de 
impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da 

publicação desta Portaria no Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do Contrato no 137/2012, bem como com a sua rescisão, pela inexecução 
total das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento no art. 7o da Lei no 
10.520/2002 e nos subitens 1, 1.6, 2 e 2.2 da Cláusula oitava do instrumento contratual, 
determinando, ainda, o registro das punições e o descredenciamento junto ao SICAF. (Processo 
014133/2011) 

 
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 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 dos Processos 
006921/2014 e 012230/2014, resolve 

 
No 1168/2014, DE 05/08/2014 – 1. tornar sem efeito a Portaria no 1.157/2014, de 

04/08/2014, publicada no DOU de 05/08/2014; 2. nomear, em caráter efetivo, VANDERLEI 
PEREIRA DE SOUSA, habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada no 
DOU de 11/06/2014, para o cargo de OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D’AGUA E 
ESGOTO, Nível de Classificação C, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do 
Quadro Permanente desta Instituição, em regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente 
de redistribuição do MEC, código 243422, conforme Anexo I da Portaria MEC no 660/2014, 

publicada no DOU de 1o/08/2014. 
 



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 a 
solenidade de Colação de Grau, programada para as 18 horas do dia 8 de agosto de 2014, 
resolve 

 
No 1169/2014, DE 05/08/2014 – autorizar o exercício de turno corrido na data 

supracitada, encerrando-se às 13 horas, em todos os setores acadêmico-administrativos da 
Universidade, exceto naqueles cujos serviços são considerados essenciais, os quais deverão 
manter os turnos normais de trabalho. 

 
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 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, alterado pelo Decreto no 8.259/2014, bem como o que consta do Processo 
015319/2013, resolve 

 
No 1170/2014, DE 06/08/2014 – nomear, em caráter efetivo, PATRÍCIA FELICIANO 

PEREIRA, habilitada em concurso público de provas e títulos com homologação publicada no 
DOU de 23/12/2013, 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, em vaga decorrente da exoneração, a pedido, da servidora Luciana 
Ferreira da Rocha Sant’Ana, código 336041, conforme Portaria no 1.069/2014, publicada no 
DOU de 23/07/2014. 

 
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, resolve 
 
No 1171/2014, DE 06/08/2014 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Associada MARLENE ISABEL VARGAS VILORIA, matrículas 4629-9/UFV e 0430559-3/SIAPE, no 
período de 22 a 30 de agosto de 2014, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação 
de trabalho, da VIII International Conference on Ticks and Tick-borne Pathogens (TTP-8), na 
Cidade do Cabo, África do Sul, com ônus PATSOS Biotecnologia/FAPEMIG (passagens aéreas), 

Programa de Pós-Graduação em medicina Veterinária – CAPES/PROAP (cinco diárias e taxa de 
inscrição) e UFV (duas diárias). (Processo 23114.012591/2014) 

 
No 1172/2014, DE 06/08/2014 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

ANITA MARIA FERREIRA DA SILVA, matrículas 7918-9/UFV e 2323051-0/SIAPE, no período de 
16 a 21 de setembro de 2014, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de 
trabalho, do XI Colóquio sobre Questões Curriculares, VII Colóquio Luso-Brasileiro e I Colóquio 
Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares, em Praga, Portugal, com ônus UFV (passagens 

aéreas e duas diárias) e ônus limitado (taxa de inscrição). (Processo 23114.012850/2014) 
 
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 1173/2014, DE 06/08/2014 – designar o servidor CARLOS EDUARDO SALGADO 

CUNHA, matrículas 10674-7/UFV e 1897548-1/SIAPE, para substituir o 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 21 a 25 de agosto 
de 2014, por motivo de férias regulamentares do titular. (Processo 013283/2014) 

 
No 1174/2014, DE 06/08/2014 – designar o servidor FERNANDO ANTÔNIO SILVA 

FRUTUOSO, matrículas 8245-7/UFV e 1454591-1/SIAPE, para substituir o servidor JOSÉ 
GERALDO DE FREITAS, matrículas 5280-9/UFV e 0429103-7/SIAPE, no cargo de direção de 

Contador Geral, CD-4, da Diretoria Financeira, da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento, 
no período de 6 a 8 de agosto de 2014, por motivo de férias regulamentares do titular, e 



reconhecer o exercício do servidor nesse cargo nos dias 4 e 5 de agosto de 2014, pelo mesmo 
motivo. (Processo 013190/2014) 

 
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 
disposições da Portaria no 1.328, de 23/09/2011, do Ministério da Educação, resolve 

 
No 1175/2014, DE 06/08/2014 – 1. designar o Professor FELIPE NOGUEIRA BELLO 

SIMAS, matrícula 10531-7/UFV, para desempenhar a função de Coordenador de Bolsas do 
Curso de Extensão em Educação Ambiental: Escolas Sustentáveis e Com-Vida, no âmbito da 
Universidade Federal de Viçosa; 2. designar a Professora ANA CAROLINA BEER FIGUEIRA, 
matrícula 8016-0/UFV, para desempenhar a função de que trata o item anterior na ausência ou 
no impedimento do titular. 

 
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 1176/2014, DE 06/08/2014 – aplicar à empresa SC COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 

ME, CNPJ no 08.970.122/0001-12, a pena de impedimento de licitar e contratar com a União 
pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da publicação desta Portaria no Diário Oficial da União, 
cumulada com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato representado pela Nota 

de Empenho no 2012NE804159, bem como com a sua rescisão, pela inexecução total das 
obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento no art. 7o da Lei no 
10.520/2002 e nos subitens 15.2 e 15.2.2 do Edital de Pregão no 571/2011, determinando, 
ainda, o registro das punições e o descredenciamento junto ao SICAF. (Processo 012824/2011) 

 
No 1177/2014, DE 06/08/2014 – aplicar à empresa DUQUE TUBOS E CONEXÕES 

LTDA - ME, CNPJ no 14.078.499/0001-64, a pena de impedimento de licitar e contratar com a 

União pelo prazo de 9 (nove) meses, a contar da publicação desta Portaria no Diário Oficial da 
União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato representado 
pela Nota de Empenho no 2012NE804164, bem como com a sua rescisão, pela inexecução total 
das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento no art. 7o da Lei no 
10.520/2002 e nos subitens 15.2 e 15.2.2 do Edital de Pregão no 571/2011, determinando, 
ainda, o registro das punições e o descredenciamento junto ao SICAF. (Processo 012824/2011) 

 

No 1178/2014, DE 06/08/2014 – aplicar à empresa S. O. S. SUPRIMENTOS PARA 
INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ no 11.794.684/0001-67, a pena de impedimento de licitar e 
contratar com a União pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da publicação desta Portaria no 
Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos 
contratos representados pelas Notas de Empenho nos 2013NE802105 e 2013NE802119, bem 
como com a sua rescisão, pela inexecução total das obrigações assumidas com esta 
Instituição, tudo com fundamento no art. 7o da Lei no 10.520/2002 e nos subitens 15.2 e 
15.2.2 do Edital de Pregão no 322/2013, determinando, ainda, o registro das punições e o 

descredenciamento junto ao SICAF. (Processo 010269/2013) 
 
No 1179/2014, DE 06/08/2014 – aplicar à empresa CNHS INFORMÁTICA LTDA - ME, 

CNPJ no 11.932.777/0001-00, a pena de advertência, cumulada com multa moratória de 10% 
(dez por cento) sobre o valor do contrato representado pela Nota de Empenho no 
2013NE802704, pelo atraso injustificado no cumprimento das obrigações assumidas com esta 
Instituição, tudo com fundamento nos subitens 16.2, 16.2.1 e 16.3 do Edital de Pregão no 
526/2012, determinando, ainda, o registro das punições no SICAF. (Processo 012025/2012) 

 
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 
disposições da Portaria no 1.328, de 23/09/2011, do Ministério da Educação, resolve 

 
No 1180/2014, DE 06/08/2014 – 1. designar o Professor WILLER ARAÚJO BARBOSA, 

matrícula 7326-1/UFV, para desempenhar a função de Coordenador de Bolsas do Curso de 
Aperfeiçoamento – EAD em Educação do Campo, no âmbito da Universidade Federal de Viçosa; 



2. designar a Professora FERNANDA MARIA COUTINHO DE ANDRADE, matrícula 11816-8/UFV, 
para desempenhar a função de que trata o item anterior na ausência ou no impedimento do 
titular. 

 
No 1181/2014, DE 06/08/2014 – designar a Professora MÁRCIA ONÍSIA DA SILVA, 

matrícula 10489-2/UFV, para desempenhar a função de Coordenadora de Bolsas do Curso 

Docência em Educação Infantil – Extensão, no âmbito da Universidade Federal de Viçosa. 
 
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 
disposto no art. 33, inc. VIII, da Lei no 8.112, de 11/12/1990, publicada no DOU de 
12/12/1990, e o que consta do Processo 013310/2014, resolve 

 

No 1182/2014, DE 06/08/2014 – declarar vago, em razão de posse em outro cargo 
inacumulável, um cargo de Auxiliar em Administração, nível de classificação C, nível de 
capacitação II, padrão de vencimento 02, código de vaga 336865, ocupado pela servidora 
SUELEM CRISTINA ALVES, matrículas 10917-7/UFV e 1946031-0/SIAPE, a partir de 8 de 
agosto de 2014. 

 
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, em cumprimento 

à decisão exarada nos autos do Mandado de Segurança no 1737-59.2014.4.01.3823, em 
trâmite na Justiça Federal – Vara Única da Subseção Judiciária de Viçosa-MG, e considerando o 
que consta do Processo 007881/2014, resolve 

 
No 1183/2014, DE 06/08/2014 – nomear MAICON ARAÚJO FIALHO, habilitado em 

concurso público de provas, com homologação publicada no DOU de 14/11/2013, para o cargo 
de TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, Nível de Classificação D, Nível de Capacitação 

I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime de 40 horas 
semanais, em vaga decorrente de redistribuição do MEC, código 904121, conforme Anexo da 
Portaria MEC no 327/2013, publicada no DOU de 18/04/2013. 

 
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, resolve 
 

No 1184/2014, DE 06/08/2014 – aplicar à empresa PRIME IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO EIRELI - ME, CNPJ no 14.491.610/0001-40, a pena de advertência, cumulada 
com multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato representado pela Nota 
de Empenho no 2012NE803672, pelo atraso injustificado no cumprimento das obrigações 
assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos subitens 16.2, 16.2.1 e 16.3 do 
Edital de Pregão no 807/2012, determinando, ainda, o registro das punições no SICAF. 
(Processo 012863/2012) 

 

No 1185/2014, DE 06/08/2014 – aplicar à empresa ONLINE COMÉRCIO EIRELI - ME, 
CNPJ no 17.398.129/0001-00, a pena de advertência, cumulada com multa moratória de 10% 
(dez por cento) sobre o valor do contrato representado pela Nota de Empenho no 
2013NE804764, pelo atraso injustificado no cumprimento das obrigações assumidas com esta 
Instituição, tudo com fundamento nos subitens 15.2, 15.2.1 e 15.3 do Edital de Pregão no 
648/2013, determinando, ainda, o registro das punições no SICAF. (Processo 017519/2013) 

 
No 1186/2014, DE 06/08/2014 – aplicar à empresa MULTITEC COMERCIAL E 

DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ no 29.387.016/0001-80, a pena de impedimento de licitar e 
contratar com a União pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da publicação desta Portaria no 
Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato 
representado pela Nota de Empenho no 2013NE803706, bem como com a sua rescisão, pela 
inexecução total das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento no art. 
7o da Lei no 10.520/2002 e nos subitens 16.2 e 16.2.2 do Edital de Pregão no 535/2013, 

determinando, ainda, o registro das punições e o descredenciamento junto ao SICAF. (Processo 
015492/2013) 



 
No 1187/2014, DE 07/08/2014 – aplicar à empresa KATIANE SILVA GONÇALVES - 

ME, CNPJ no 10.589.285/0001-00, a pena de advertência, cumulada com multa moratória de 
10% (dez por cento) sobre o valor de cada contrato representados pelas Notas de Empenho 
nos 2013801971, 2013NE801975, 2013NE801979 e 2013801990, pelo atraso injustificado no 
cumprimento das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos 

subitens 15.2, 15.2.1 e 15.3 do Edital de Pregão no 255/2013, determinando, ainda, o registro 
das punições no SICAF. (Processo 009135/2013) 

 
No 1188/2014, DE 07/08/2014 – aplicar à empresa RONALDO PINHEIRO - ME, CNPJ 

no 10.681.704/0001-20, a pena de impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo 
de 10 (dez) meses, a contar da publicação desta Portaria no Diário Oficial da União, cumulada 
com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato representado pela Nota de 

Empenho no 2010NE904177, bem como com a sua rescisão, pela inexecução total das 
obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento no art. 7o da Lei no 
10.520/2002 e nos subitens 12.2 e 12.2.2 do Edital de Pregão no 410/2010, determinando, 
ainda, o registro das punições e o descredenciamento junto ao SICAF. (Processo 010268/2010) 

 
No 1189/2014, DE 07/08/2014 – aplicar à empresa SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA, 

CNPJ no 02.371.251/0001-08, a pena de advertência, cumulada com multa moratória de 10% 
(dez por cento) sobre o valor do contrato representado pela Nota de Empenho no 

2012NE804695, pelo atraso injustificado no cumprimento das obrigações assumidas com esta 
Instituição, tudo com fundamento nos subitens 15.2, 15.2.1 e 15.3 do Edital de Pregão no 
906/2012, determinando, ainda, o registro das punições no SICAF. (Processo 014616/2012) 

 
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 
disposto no art. 33, inc. VIII, da Lei no 8.112, de 11/12/1990, publicada no DOU de 

12/12/1990, e o que consta do Processo 013406/2014, resolve 
 
No 1190/2014, DE 07/08/2014 – declarar vago, em razão de posse em outro cargo 

inacumulável, um cargo de Técnico em Contabilidade, nível de classificação D, nível de 
capacitação II, padrão de vencimento 02, código de vaga 871119, ocupado pelo servidor 
PAULO HENRIQUE DE CARVALHO, matrículas 10991-6/UFV e 1966553-1/SIAPE, a partir de 8 
de agosto de 2014. 

 
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 
23114.013257/2014, resolve 

 
No 1191/2014, DE 07/08/2014 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Adjunta ANA PAULA SANTOS GONÇALVES, matrículas 7918-9/UFV e 1320123-1/SIAPE, no 
período de 30 de agosto a 1o de outubro de 2014, incluindo o trânsito, para realizar missão de 
trabalho no âmbito do Projeto de Pesquisa previsto no Edital 
MCT/CNPq/FNDCT/MEC/CAPES/FAP’s no 56/2010 – REFLORA, na Iowa State University, em 
Ames, USA, com ônus CNPq (passagens aéreas e diárias). 

 
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 1192/2014, DE 08/08/2014 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a FRANCISCO JORGE FILHO, matrículas 5131-4/UFV e 
0429005-7/SIAPE, ocupante da vaga no 337504 do cargo de Pedreiro, nível de classificação B, 
nível de capacitação II, padrão de vencimento 16, do Quadro de Pessoal da Universidade 
Federal de Viçosa, nos termos do art. 3o, incs. I, II e III, da Emenda Constitucional no 47, de 

05/07/2005, publicada no DOU de 06/07/2005; 2. declarar extinto o referido cargo. (Processo 
012300/2014) 



 
No 1193/2014, DE 08/08/2014 – aplicar à empresa COMERCIAL PADRÃO 

EMBALAGENS EIRELI - ME, CNPJ no 18.519.336/0001-20, a pena de advertência, cumulada 
com multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor dos contratos representados pelas 
Notas de Empenho nos 2013802760, 2013NE802761, pelo atraso injustificado no cumprimento 
das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos subitens 15.2, 

15.2.1 e 15.3 do Edital de Pregão no 389/2013, determinando, ainda, o registro das punições 
no SICAF. (Processo 012001/2013) 

 
No 1194/2014, DE 11/08/2014 – aplicar à empresa MD EMPREENDIMENTOS 

EDUCACIONAIS LTDA-ME, CNPJ no 10.730.948/0001-56, a pena de advertência, cumulada com 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato no 828/2010, pelo atraso injustificado 
no cumprimento das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos 

subitens 7.2, 7.2.1, 7.2.2 e 7.3 do instrumento contratual, determinando, ainda, o registro das 
punições junto ao SICAF. (Processo 006200/2010) 

 
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 
art. 115 do Regimento Geral desta Universidade e o que consta do Processo 001774/2014, 
resolve 

 

No 1195/2014, DE 11/08/2014 – designar o Professor DJAIR CESÁRIO DE ARAÚJO, 
matrícula 6703-2/UFV, e os servidores DEMÓSTENES FERNANDES, matrícula 8264-3/UFV, e 
JÚLIO CÉSAR FAUSTO DA SILVA, matrícula 6146-8/UFV, para, sob a presidência do primeiro, 
constituírem Comissão de Processo Administrativo 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 
23114.012235/2014, resolve 

 
No 1196/2014, DE 11/08/2014 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Adjunta AMÉLIA CARLA SOBRINHO BIFANO, matrículas 7430-6/UFV e 2060226-2/SIAPE, no 

período de 5 a 11 de outubro de 2014, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação 
de trabalho, do IX Congreso Latinoamericano de Sociología Rural 2014, na Cidade do México, 
México, com ônus Programa de Pós-Graduação em Economia Doméstica – CAPES/PROAP (taxa 
de inscrição), UFV (duas diárias) e Convênio FAPEMIG CSA-PPM-0007-13 (passagem aérea). 

 
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 1197/2014, DE 11/08/2014 – aplicar à empresa VETEC QUÍMICA FINA LTDA, 
CNPJ no 29.976.032/0001-09, a pena de advertência, cumulada com multa moratória de 4,8% 
(quatro vírgula oito por cento) sobre o valor da Nota de Empenho no 2012NE804179, pelo 
atraso injustificado no cumprimento das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com 
fundamento nos subitens 15.2, 15.2.1 e 15.3 do Edital de Pregão no 837/2012, determinando, 
ainda, o registro das punições no SICAF. (Processo 012847/2012) 

 
No 1198/2014, DE 11/08/2014 – aplicar à empresa LAVRAS COMERCIAL LTDA-ME, 

CNPJ no 07.763.280/0001-39, a pena de advertência, cumulada com multa moratória de 10% 
(dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho no 2012NE804194, pelo atraso injustificado 
no cumprimento das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos 
subitens 15.2, 15.2.1 e 15.3 do Edital de Pregão no 837/2012, determinando, ainda, o registro 
das punições no SICAF. (Processo 012847/2012) 

 

No 1199/2014, DE 11/08/2014 – aplicar à empresa RACOM AUTOMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA - ME, CNPJ no 13.590.893/0001-14, a pena de impedimento de licitar e 



contratar com a União pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da publicação desta Portaria no 
Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato 
representado pela Nota de Empenho no 2011NE803555, bem como com sua rescisão, pela 
inexecução total das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento no art. 
7o da Lei no 10.520/2002 e nos subitens  12.2 e 12.2.2 do Edital de Pregão no 371/2011, 
determinando, ainda, o registro das punições e o descredenciamento junto ao SICAF. (Processo 

011118/2011) 
 
No 1200/2014, DE 11/08/2014 – aplicar à empresa PRODOTTI DISTRIBUIDORA LTDA 

- ME, CNPJ no 04.237.176/0001-12, a pena de advertência, cumulada com multa moratória de 
10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho no 2011NE803542, pelo atraso 
injustificado no cumprimento das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com 
fundamento nos subitens 12.2, 12.2.1 e 12.3 do Edital de Pregão no 371/2011, determinando, 

ainda, o registro das punições no SICAF. (Processo 011118/2011) 
 
No 1201/2014, DE 11/08/2014 – aplicar à empresa FM & F TECNOLOGIA LTDA - EPP, 

CNPJ no 02.930.607/0001-04, a pena de impedimento de licitar e contratar com a União pelo 
prazo de 1 (um) ano, a contar da publicação desta Portaria no Diário Oficial da União, 
cumulada com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do item 9, adjudicado à contratada 
através da Nota de Empenho no 2010NE900573 (Contrato no 042/2011), pela inexecução 
parcial das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento no art. 7o da Lei 

no 10.520/2002 e nos subitens 1, 1.6, 2 e 2.2 da cláusula sétima referido contrato, 
determinando, ainda, o registro das punições e o descredenciamento junto ao SICAF. (Processo 
012144/2010) 

 
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 
disposto no art. 33, inc. VIII, da Lei no 8.112, de 11/12/1990, publicada no DOU de 

12/12/1990, resolve 
 
No 1202/2014, DE 11/08/2014 – declarar vago, em razão de posse em outro cargo 

inacumulável, um cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, classe B, 
denominação Assistente, nível 502, em regime de dedicação exclusiva, código de vaga 
814491, ocupado pelo servidor ANDRÉ RODRIGUES DA CRUZ, matrículas 10611-9/UFV e 
1683746-3/SIAPE, a partir de 12 de agosto de 2014. (Processo 012769/2014) 

 
No 1203/2014, DE 11/08/2014 – declarar vago, em razão de posse em outro cargo 

inacumulável, um cargo de Assistente em Administração, nível de classificação D, nível de 
capacitação III, padrão de vencimento 04, código de vaga 336220, ocupado pela servidora 
VIVIAN KELLY ANDAKI NUNES, matrículas 8912-5/UFV e 1663477-5/SIAPE, a partir de 11 de 
agosto de 2014. (Processo 013404/2014) 

 
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 consta do Processo 013593/2014, resolve 

 
No 1204/2014, DE 11/08/2014 – exonerar, a pedido, a servidora CLÁUDIA DE GOIS 

DOS SANTOS, matrículas 10753-0/UFV e 1496393-3/SIAPE, da função gratificada de Chefe de 
Seção - Acervo Digital, FG-7, da Biblioteca Central, da Pró-Reitoria de Ensino, a partir de 30 de 
julho de 2014. 
  
(a) Nilda de Fátima Ferreira Soares, Reitora 

 
 

EDITORA UFV 
 

 

O Diretor em exercício da Editora UFV, da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas 
atribuições, conferidas pela Portaria Nº 0919/2014/RTR, de 1º/07/2014, considerando a 



Resolução nº 03/2006 do Conselho Universitário, e o que consta do processo nº 012905/2014, 
resolve 
 

ATO Nº 002/2014/EDT, de 12/08/2014- nomear os servidores Norma Barbosa de 
Souza, matrículas 7303-2/UFV e 1006665/SIAPE, Nelson Coeli, matrículas 6842-X /UFV e 
431134/SIAPE e Ângelo José de Carvalho, matrículas 7465-9/UFV e 1079359/SIAPE, para, sob 

a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Avaliação do Estágio Probatório da 
servidora Rosany Aparecida de Souza Portugal, matrículas 7982-0/UFV e 2343492/SIAPE. 
 

nomear Edir de Oliveira Barbosa, matrículas 6076-3/UFV e 429590/SIAPE, para atuar 
como Orientador da servidora em Estágio Probatório. Publique-se e cumpra-se. Edir de Oliveira 
Barbosa Diretor em exercício da Editora UFV. 
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