
 
A T OS  A D MI N I ST R A T I V OS  

 
 

REITORIA 

 
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, resolve 
 

No 0960/2017, DE 21/08/2017 – aplicar à empresa MANAIM COMERCIAL LTDA - 
ME, CNPJ no 10.626.630/0001-20, a pena de advertência, com fincas no art. 87, I, 

da Lei no 8.666/1993 c/c subitem 19.3 do Edital de Pregão Eletrônico no 05/2015, 
Ata de Registro de Preços no 050/2015, determinando, ainda, o registro da 
penalidade no Sicaf, nos termos do subitem 19.6 do instrumento convocatório. 

(Processo 020478/2014) 
 

No 0961/2017, DE 21/08/2017 – aplicar à empresa LUSA MED LTDA - EPP, CNPJ 
no 01.627.149/0001-68, a pena de advertência, cumulada com multa de mora de 
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato representado pela Nota de Empenho 

no 2017NE800090, com fincas no art. 9o da Lei no 10.520/2002 c/c arts. 86, §§1º e 
2º, e 87, I, da Lei no 8.666/1993 e nos subitens  19.2 e 19.2.1 do Edital de Pregão 

Eletrônico no 219/2015, c/c art. 9º, IX, do Decreto no 7.892/2013, Ata de Registro de 
Preços no 36/2016, determinando, ainda, o registro das penalidades no Sicaf, nos 
termos do subitem 19.6 do instrumento convocatório. (Processo 010487/2015) 

 
No 0962/2017, DE 21/08/2017 – aplicar à empresa CAMP LAB 2005 MATERIAIS 

E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - ME, CNPJ no 07.253.912/0001-14, 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 os valores dos contratos representados pelas Notas de 
Empenho nos 2016NE800237 e 2016NE800315, bem como com sua rescisão, com 

base nos arts. 7o e 9o da Lei no 10.520/2002, no art. 79, I, da Lei no 8.666/1993 e 
nos subitens 19.1, 19.1.6, 19.2 e 19.2.2 do Edital de Pregão no 219/2015, Ata de 

Registro de Preços no 52/2016, determinando, ainda, o cancelamento do registro do 
fornecedor, com base no art. 20, inc. I, do Decreto-Lei no 7.892/2013, e o registro 
das punições e o descredenciamento no Sicaf. (Processo 010487/2015) 

 
No 0963/2017, DE 21/08/2017 – aplicar à empresa COMSABOR COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME, CNPJ no 18.472.579/0001-50, a pena de advertência, 
cumulada com multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor de 300kg do 
item 06, 200kg do item 27, 117,6 kg do item 44 e 150kg do item 49, constantes dos 

contratos representados pelas Notas de Empenho nos 2016NE800346 e 
2016NE800860, com fincas no art. 9º da Lei no 10.520/2002 c/c arts. 86, §§ 1º e 

2º, e 87, I, da Lei no 8.666/1993, bem como nos subitens 19.2 e 19.2.1 do Edital de 
Pregão no 05/2015, c/c art. 9º, IX, do Decreto no 7.892/2013, Ata de Registro de 
Preços no 046/2015, determinando, ainda, o registro dessas penalidades junto ao 



Sicaf, em atenção ao subitem 19.6 do instrumento convocatório. (Processo 

020478/2014) 
 

No 0964/2017, DE 21/08/2017 – reconhecer o exercício do Professor ROGÉRIO 
FUSCALDI LELIS, matrículas 6417-3/UFV e 0429834-1/Siape, em substituição ao 

Professor ANTÔNIO CLEBER GONÇALVES TIBIRIÇÁ, matrículas 5844-0/UFV e 
0429445-1/Siape, no cargo de direção de Diretor do Centro de Ciências Exatas e 
Tecnológicas, CD-3, no período de 17 a 31 de julho de 2017, por motivo de férias 

regulamentares do titular. (Processo 009125/2017) 
 

No 0965/2017, DE 21/08/2017 – designar a Professora DANIELA DOS SANTOS 
COSTA, matrículas 7330-X e 1026727-4/Siape, para ocupar a função gratificada de 
Coordenadora do Ensino Médio, FG-2, do Campus UFV-Florestal. (Processo 

010333/2017) 
 

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, resolve 

 
No 0966/2017, DE 21/08/2017 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
Adjunto EDUARDO GUSMÃO PEREIRA, matrículas 10082-X/UFV e 1738223-1/Siape, 

no período de 18 a 30 de setembro de 2017, incluindo o trânsito, para participar, 
com apresentação de trabalho, da 14th International Phytotechnologies Conference, 

bem como realizar visita técnica à University of Quebec, em Montreal, Canadá, com 
ônus limitado. (Processo 23114.010339/2017) 
 

No 0967/2017, DE 21/08/2017 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
Associado FLÁVIO BARBOSA JUSTINO, matrículas 8530-8/UFV e 1550443-6/Siape, 

no período de 8 a 15 de setembro de 2017, incluindo o trânsito, para participar da 
Past Antarctic Ice Sheet Dynamics (PAIS) Conference, em Trieste, Itália, com ônus 
CNPq projeto 407681/2013-2 (passagem aérea e diárias). (Processo 

23114.010054/2017) 
 

No 0968/2017, DE 21/08/2017 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
Titular PAULO SÁVIO LOPES, matrículas 6797-0/UFV e 0431030-9/Siape, no período 

de 13 a 23 de setembro de 2017, incluindo o trânsito, para participar de missão de 
trabalho no âmbito do Projeto Capes/FCT 99999.008462/2014-03, no Porto, 
Portugal, com ônus Capes (passagem aérea e diárias). (Processo 

23114.009201/2017) 
 

No 0969/2017, DE 21/08/2017 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
Associado FABYANO FONSECA E SILVA, matrículas 8451-4/UFV e 1433670-0/Siape, 
no período de 13 a 23 de setembro de 2017, incluindo o trânsito, para participar de 

missão de trabalho no âmbito do Projeto Capes/FCT 99999.008462/2014-03, no 
Porto, Portugal, com ônus Capes (passagem aérea e diárias). (Processo 

23114.009202/2017) 
 
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, resolve 

 



No 0970/2017, DE 21/08/2017 – designar o Professor ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA 

CALIL, matrículas 6636-2/UFV e 0430903-3/Siape, para desempenhar a função de 
Coordenador Adjunto do ETEC – Ensino Técnico a Distância, do Campus UFV – 

Florestal. (Processo 010227/2017) 
 

No 0971/2017, DE 21/08/2017 – aplicar à empresa BEM ENGENHARIA LTDA, 
CNPJ no 11.840.489/0001-26, a pena de advertência, cumulada com multa de 2,5% 
(dois vírgula cinco por cento) sobre o valor do serviços atrasados, tudo com fincas na 

cláusula sexta, subitens 6.2, 6.2.2, 6.5 e 6.5.1 do Contrato no 153/2016, 
determinando, ainda, o registro das punições junto ao Sicaf, de acordo com o § 3º 

do art. 3º da IN MPOG/SLTI no 2, de 11/10/2011. (Processo 004679/2017) 
 
No 0972/2017, DE 21/08/2017 – 1. conceder ao viúvo LUCIANO CASTRO DE 

SOUZA uma cota de pensão civil instituída pela Sra KARINA ROMUALDO 
CONEGUNDES, matrículas 8419-0/UFV e 2322949-0/Siape, servidora da ativa 

ocupante da vaga no 336343 do cargo de Professor do Magistério Superior, Classe C, 
denominação Adjunto, nível 602, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de 
Viçosa, em razão de seu falecimento ocorrido em 30 de julho de 2017, 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. conceder às filhas menores 
MARIA CLARA CONEGUNDES CASTRO DE SOUZA e GABRIELA CONEGUNDES 

CASTRO DE SOUZA cotas de pensão civil, em razão do falecimento da servidora 
mencionada no item 1, por força do disposto no art. 40, § 7o, inc. II, da Constituição 

Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 41/2003, c/c art. 2o, inc. 
II, da Lei no 10.887/2004, e dos arts. 215, 217, inc. IV, “a”, e 218 da Lei no 
8.112/1990, com redação dada pela Lei no 13.135/2015; 3. autorizar o pagamento 

das referidas pensões a contar de 30 de julho de 2017; 4. declarar vago o referido 
cargo. (Processo 010314/2017) 

 
No 0973/2017, DE 22/08/2017 – designar os servidores GERALDO LEANDRO DA 
SILVA FILHO, matrículas 3273-5/UFV e 0428228-3/Siape, JOSÉ JOTA DA SILVA, 

matrículas 5658-8/UFV e 0429334-0/Siape, e CÉLIA MARIA DE ANDRADE ROCHA, 
matrículas 5672-3/UFV e 0430867-3/Siape, para substituírem a servidora DEISE 

ECLACHE, matrículas 11084-1/UFV e 1986943-9/Siape, no cargo de direção de 
Assessor Especial, CD-4, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, nos períodos de 11 a 

20/09/2017, de 21 a 30/09/2017, e de 1o a 10/10/2017, respectivamente, por 
motivo de férias regulamentares da titular. (Processo 010507/2017) 
 

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 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 

010491/2017, resolve 

 

No 0974/2017, DE 22/08/2017 – declarar vago, em razão de posse em outro 
cargo inacumulável, um cargo de Técnico de Laboratório/Área, nível de classificação 
D, nível de capacitação I, padrão de vencimento 02, código de vaga 869122, 

ocupado pelo servidor GABRIEL DE CASTRO BAIÃO BRUMANO, matrículas 12093-
6/UFV e 2259075-0/Siape, a partir de 23 de agosto de 2017. 

 



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, e o que consta do Processo 23114.010470/2017, resolve 

 
No 0975/2017, DE 22/08/2017 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
Associado JÚLIO CÉSAR LIMA NEVES, matrículas 5716-9/UFV e 0429367-6/Siape, no 

período de 22 a 30 de setembro de 2017, incluindo o trânsito, para ministrar palestra 
e realizar visita técnica ao Centro Mundial de Inovação do Grupo Roullier, em Sain-

Malo, França, com ônus limitado. 
 
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 o que consta do Processo 009676/2017, resolve 

 
No 0976/2017, DE 22/08/2017 – reconduzir o Professor ISMAEL LIMA MENEZES 
SOBRINHO, matrículas 7985-5/UFV e 1333822-9/Siape, à função comissionada de 

Coordenador do Curso de Graduação em Física, FUC-001, do Centro de Ciências 
Exatas e Tecnológicas. 

 
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, resolve 
 
No 0977/2017, DE 23/08/2017 – 1. retificar a Portaria no 0879/2017, de 

28/07/2017, publicada no DOU de 31/07/2017, Seção 2, p. 14, que trata do 
afastamento, do País, do Professor Titular CLÁUDIO LÍSIAS MAFRA DE SIQUEIRA, 

matrículas 8128-0/UFV e 1285799-1/SIAPE, onde se lê: “com ônus PPM/FAPEMIG 
(passagem aérea, 3 diárias e taxa de inscrição)”, leia-se “com ônus PPM/FAPEMIG 
(passagem aérea, 6 diárias e taxa de inscrição)”; 2. manter inalteradas as demais 

disposições. (Processo 23114.007269/2017) 
 

No 0978/2017, DE 24/08/2017 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
Adjunto ADRIANO NUNES NESI, matrículas 10263-6/UFV e 1788523-2/Siape, no 

período de 4 de setembro a 5 de outubro de 2017, incluindo o trânsito, para realizar 
missão de trabalho, no âmbito do projeto “Suelo Ácido en el Sur de Chile y su Efecto 
Sobre el Metabolismo Primario de las Plantas”, na Universidad de la Frontera, em 

Temuco, Chile, com ônus limitado. (Processo 23114.010338/2017) 
 

No 0979/2017, DE 24/08/2017 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
Titular CARLOS ANTONIO MOREIRA LEITE, matrículas 2407-4/UFV e 0427869-
3/Siape, no período de 28 a 30 de agosto de 2017, incluindo o trânsito, para 

participar de reunião técnica junto à Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de 
Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, em San Salvador, El 

Salvador, com ônus limitado. (Processo 23114.010699/2017) 
 
No 0980/2017, DE 24/08/2017 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Assistente MARCUS VINICIUS SANT’ANNA, matrículas 10238-5/UFV e 2578019-
3/Siape, no período de 19 de setembro de 2017 a 18 de setembro de 2018, para 

prosseguir o doutorado em Arquitetura e Urbanismo, na área de Planejamento e 



Projeto do Espaço Urbano, na Shangai Jiao Tong University, China, com ônus 

limitado. (Processo 23114.016910/2015) 
 

No 0981/2017, DE 24/08/2017 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
Titular FERNANDO LUIZ FINGER, matrículas 6233-2/UFV e 0429701-9/Siape, no 

período de 1o de outubro de 2017 a 30 de setembro de 2018, para realizar o pós-
doutorado na área de Fisiologia da Beterraba, no United States Department of 
Agriculture, em Fargo, USA, com ônus CNPq. (Processo 23114.006867/2017) 

 
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, resolve 

 

No 0982/2017, DE 24/08/2017 – 1. conceder à viúva CONCEIÇÃO APARECIDA 
VIEIRA SILVA uma cota de pensão civil instituída pelo Sr. GERALDO SOARES DA 
SILVA, matrículas 4710-4/UFV e 0430839-8/Siape, em razão de seu falecimento 

ocorrido em 6 de agosto de 2017, 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 agosto de 2017. (Processo 010100/2017) 
 

No 0983/2017, DE 24/08/2017 – aplicar à empresa ALCANCE ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ no 20.501.854/0001-69, a pena de advertência, cumulada 
com multa de mora de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor dos serviços 

atrasados, tudo com fincas na cláusula sétima, subitens 7.2, 7.2.2, 7.5 e 7.5.1 do 
Contrato no 176/2016, determinando, ainda, o registro das punições junto ao Sicaf, 

de acordo com o § 3o do art. 3o da IN MPOG/SLTI no 2, de 11/10/2011. (Processo 
004693/2017) 

 
(a) João Carlos Cardoso Galvão – Reitor em Exercício 
 

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 0984/2017, DE 25/08/2017 – 1. conceder ao viúvo DOMINGOS SÁVIO 

QUEIROZ uma cota de pensão civil instituída pela Sra TELMA FALLIERI NASCIMENTO 
QUEIROZ, matrículas 10764-6/UFV e 1912457-3/Siape, em razão de seu falecimento 
ocorrido em 17 de agosto de 2017, 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 17 
de agosto de 2017. (Processo 010551/2017) 

 
No 0985/2017, DE 25/08/2017 – 1. conceder ao viúvo JOSÉ TOMAZ BALBINO 

uma cota de pensão civil instituída pela Sra. ESTER DA SILVA GABRIEL BALBINO, 
matrículas 1887-2/UFV e 0427564-3/Siape, em razão de seu falecimento ocorrido 
em 12 de agosto de 2017, 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 12 

de agosto de 2017. (Processo 010417/2017) 
 

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 005326/2016, resolve 
 

No 0986/2017, DE 25/08/2017 – 1. tornar sem efeito a Portaria no 929/2017, de 
11/08/2017, publicada no DOU de 14/08/2017; 2. nomear, em caráter efetivo, 

GISLAINE APARECIDA LIMA QUEIROGA, habilitada em concurso público de provas, 
com homologação publicada no DOU de 07/06/2016, 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, código de vaga 339340. 

 
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, resolve 

 

No 0987/2017, DE 25/08/2017 – nomear, em caráter efetivo, NAYARA MACEDO 
DE LIMA JARDIM, habilitada em concurso público de provas e títulos, com 

homologação publicada no DOU de 18/08/2017, 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, código de 

vaga 338350. (Processo 004149/2017) 
 

No 0988/2017, DE 25/08/2017 – nomear, em caráter efetivo, MATHEUS NOHRA 
HADDAD, habilitado em concurso público de provas e títulos, com homologação 

publicada no DOU de 18/08/2017, 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 

333584. (Processo 004692/2017) 
 

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. 10 da Lei no 12.772/2012 e o Decreto no 8.260/2014, bem 

como o que consta do Processo 000817/2014, resolve 

 
No 0989/2017, DE 25/08/2017 – nomear, em caráter efetivo, LUIZ GUSTAVO 

PERONA ARAÚJO, habilitado em concurso público de provas e títulos, com 
homologação publicada no DOU de 11/04/2014, para o cargo de Professor da 

Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Classe D I, Nível 1, 



do Quadro Permanente desta Instituição, em regime de dedicação exclusiva, código 

de vaga 339112. 
 

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, resolve 

 

No 0990/2017, DE 25/08/2017 – nomear, em caráter efetivo, DOIARA SILVA 
DOS SANTOS, habilitada em concurso público de provas e títulos, com homologação 
publicada no DOU de 18/08/2017, 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 

336257. (Processo 004680/2017) 
 
No 0991/2017, DE 25/08/2017 – 1. tornar sem efeito a Portaria no 0959/2017, 

de 17/08/2017, publicada no DOU de 18/08/2017; 2. nomear, em caráter efetivo, 
MAÍSA APARECIDA DE OLIVEIRA, habilitada em concurso público de provas e títulos, 

com homologação publicada no DOU de 22/06/2016, 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 339535. (Processo 001072/2016) 
 

No 0992/2017, DE 25/08/2017 – nomear, em caráter efetivo, GABRIELA DA 
SILVA PIRES, habilitada em concurso público de provas e títulos, com homologação 
publicada no DOU de 18/08/2017, 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 

1001030. (Processo 000685/2017) 
 
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 23114.010543/2017, resolve 

 
No 0993/2017, DE 25/08/2017 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
Associado LUIS CÉSAR DIAS DRUMOND, matrículas 8659-2/UFV e 1577460-3/Siape, 

no período de 11 a 16 de setembro de 2017, incluindo o trânsito, para participar, 
como conferencista, do XI Congresso Internacional Agropecuário e VII Foro 

Internacional Ganadero, em Medellín, Colômbia, 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 0994/2017, DE 25/08/2017 – prorrogar, a contar de 20/08/2017, o prazo 
para que a Comissão instituída pela Portaria no 0713/2017, de 21/06/2017, conclua 

seus trabalhos. 
 

No 0995/2017, DE 28/08/2017 – 1. exonerar, por término de mandato, o 



Professor ANDRÉ GUSTAVO DOS SANTOS, matrículas 8422-0/UFV e 1296378-

2/Siape, da função comissionada de Coordenador do Curso de Graduação em Ciência 
da Computação, FUC-001, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, a partir de 

27 de agosto de 2017; 2. designar o Professor LUCAS FRANCISCO DA MATTA VEGI, 
matrículas 11111-2/UFV e 2994986-9/Siape, para ocupar a função comissionada de 

que trata o item anterior, a partir da presente data. (Processo 009671/2017) 
 
No 0996/2017, DE 28/08/2017 – 1. exonerar, a pedido, a Professora SIMONE 

MARTINS, matrículas 7304-0/UFV e 2025827-8/Siape, da função gratificada de Chefe 
do Departamento de Administração e Contabilidade, FG-1, do Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes; 2. designar o Professor BRUNO TAVARES, matrículas 8023-
3/UFV e 2303315-3/Siape, para ocupar a função gratificada de que trata o item 
anterior, a partir de 29 de agosto de 2017. (Processo 009840/2017) 

 
No 0997/2017, DE 28/08/2017 – 1. exonerar, a pedido, a servidora MARGARETH 

TORRES BEZERRA, matrículas 6591-9/UFV e 0429977-1/Siape, da função gratificada 
de Assistente Técnico, FG-1, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; 2. 
designar a servidora ANA CAROLINA DE CASTRO BAIÃO BRUMANO, matrículas 

12147-9/UFV e 2277180-1/Siape, para ocupar a função gratificada de que trata o 
item anterior, a partir de 29 de agosto de 2017. (Processo 010779/2017) 

 
No 0998/2017, DE 28/08/2017 – 1. exonerar, por término de mandato, o 
Professor MÁRCIO DE SOUZA DUARTE, matrículas 11038-8/UFV e 2973394-7/Siape, 

da função comissionada de Coordenador do Curso de Graduação em Zootecnia, FUC-
001, do Centro de Ciências Agrárias; 2. designar o Professor GABRIEL CIPRIANO 

ROCHA, matrículas 12096-0/UFV e 2258472-5/Siape, para ocupar a função 
comissionada de que trata o item anterior, a partir de 29 de agosto de 2017. 
(Processo 007625/2017) 

 
No 0999/2017, DE 28/08/2017 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, a SEBASTIÃO ESTEVÃO BENTO 
FERREIRA, matrículas 3373-1/UFV e 0428297-6/Siape, ocupante da vaga no 336873 
do cargo de Auxiliar de Agropecuária, nível de classificação B, nível de capacitação 

IV, 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 vago o referido cargo. 
(Processo 009599/2017) 

 
No 1.000/2017, DE 28/08/2017 – 1. conceder à viúva MARIA AUXILIADORA 
GONÇALVES DE BARROS uma cota de pensão civil instituída pelo Sr. ANTONIO 

ALBERTO ALESSANDRO DE BARROS, matrículas 1671-3/UFV e 0427455-8/Siape, em 
razão de seu falecimento ocorrido em 14 de agosto de 2017, 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 14 de agosto de 2017. (Processo 010479/2017) 

 
No 1.001/2017, DE 29/08/2017 – designar o servidor GILBERTO FIALHO DE 
FREITAS, matrículas 7185-4/UFV e 0431433-9/Siape, para substituir o servidor 

EDSON MARTINHO RAMOS, matrículas 5902-1/UFV e 0429488-5/Siape, no cargo de 
direção de Diretor de Registro Escolar, CD-3, da Pró-Reitoria de Ensino, no período 

de 11 a 20 de setembro de 2017, por motivo de férias regulamentares do titular. 



(Processo 010654/2017) 

 
No 1.002/2017, DE 29/08/2017 – 1. retificar a Portaria no 849/2017, de 

18/07/2017, onde se lê “de 24 a 30/07/2017”, leia-se “de 24 a 29/07/2017”; 2. 
manter inalteradas as demais disposições. (Processo 009066/2017) 

 
No 1.003/2017, DE 29/08/2017 – 1. retificar a Portaria no 865/2017, de 
24/07/2017, onde se lê “de 24 de julho a 2 de agosto de 2017”, leia-se “de 24 de 

julho a 1o de agosto de 2017”; 2. manter inalteradas as demais disposições. 
(Processo 009318/2017) 

 
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 1.004/2017, DE 29/08/2017 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Titular CAETANO MARCIANO DE SOUZA, matrículas 6932-9/UFV e 0006767-1/Siape, 
no período de 15 a 24 de setembro de 2017, incluindo o trânsito, para ministrar 

curso na Universidade José Eduardo dos Santos, em Huambo, Angola, com ônus 
CNPq (passagem aérea e diárias). (Processo 23114.010480/2017) 
 

No 1.005/2017, DE 29/08/2017 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
Adjunto RODRIGO OLIVEIRA DE LIMA, matrículas 11602-5/UFV e 2078720-3/Siape, 

no período de 15 a 24 de setembro de 2017, incluindo o trânsito, para ministrar 
curso na Universidade José Eduardo dos Santos, em Huambo, Angola, com ônus 
CNPq (passagem aérea e diárias). (Processo 23114.010478/2017) 

 
No 1.006/2017, DE 29/08/2017 – autorizar o afastamento, do País, da 

Professora Associada SIMONE ELIZA FACIONI GUIMARÃES, matrículas 8007-1/UFV e 
1143652-5/Siape, no período de 16 a 22 de setembro de 2017, incluindo o trânsito, 
para participar de reunião técnica na Wageningen University, em Wageningen, 

Holanda, com ônus limitado. (Processo 23114.010541/2017) 
 

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 1.007/2017, DE 29/08/2017 – aplicar à empresa MA COMÉRCIO DE 

PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ no 21.374.840/0001-94, 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, com base no art. 7o da 
Lei no 10.520/2002 e nos subitens 20.1 e 20.1.2 do Edital de Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços no 70/2015, Ata de Registro de Preços no 220/2015, 

determinando, ainda, o cancelamento do registro do fornecedor, com arrimo no art. 
20, I, da Lei no 7.892/2013, o registro das punições e o descredenciamento junto ao 

Sicaf. (Processo 003872/2015) 
 
No 1.008/2017, DE 29/08/2017 – aplicar à empresa MINAS CLEANER 

COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ no 13.382.634/0001-06, a pena de impedimento de 
licitar e contratar com a União pelo prazo de 3 (três) anos e 11 (onze) 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 2014NE802444, bem como com sua rescisão, com base nos arts. 7o e 9o 
da Lei no 10.520/2002, c/c o art. 79, I, da Lei no 8.666/1993, e nos subitens 19.1, 

19.1.6, 19.2 e 19.2.2 do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 
136/2013, da Ata de Registro de Preços no 170/2013, determinando, ainda, o 

cancelamento do registro do fornecedor, com base no art. 20, I, do Decreto-Lei no 
7.892/2013, o registro das punições e o descredenciamento junto ao Sicaf. (Processo 
006015/2013) 

 
No 1.009/2017, DE 29/08/2017 – designar o Professor DIOGO TOURINO DE 

SOUSA, matrículas 10144-3/UFV e 1450856-0/Siape, para substituir o Professor 
CLÓVIS ANDRADE NEVES, matrículas 6585-4/UFV e 0429971-2/Siape, no cargo de 
direção de Pró-Reitor de Extensão e Cultura, CD-2, no período de 1o a 15 de 

setembro de 2017, por motivo de férias regulamentares do titular. (Processo 
010918/2017) 

 
No 1.010/2017, DE 30/08/2017 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a GERALDO BROWNE RIBEIRO 

FILHO, matrículas 5926-9/UFV e 0429504-1/Siape, ocupante da vaga no 337952 do 
cargo de Professor do Magistério Superior, classe D, denominação Associado, nível 

702, com doutorado, em regime de dedicação exclusiva, 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 

vago o referido cargo. (Processo 009414/2017) 
 

No 1.011/2017, DE 30/08/2017 – designar o servidor PAULO ROGÉRIO SANTOS 
ARAÚJO, matrículas 10713-1/UFV e 1906699-9/Siape, para ocupar a função 
gratificada de Chefe de Seção - Expediente do Departamento de Matemática, FG-7, 

do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas. (Processo 010932/2017) 
 

No 1.012/2017, DE 30/08/2017 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a CELIA LUCIA DE LUCES FORTES 
FERREIRA, matrículas 4632-9/UFV e 0428793-5/Siape, ocupante da vaga no 337316 

do cargo de Professor do Magistério Superior, classe E, denominação Titular, nível 
801, com doutorado, em regime de dedicação exclusiva, 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, com a 

vantagem pessoal prevista no art. 62-A da Lei no 8.112, de 11/12/1990, 
correspondente a 4/10 (quatro décimos) da Função Gratificada FG-2; 2. declarar 
vago o referido cargo. (Processo 009760/2017) 

 
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. 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 010089/2017, resolve 

 
No 1.013/2017, DE 31/08/2017 – declarar vago, em razão de posse em outro 

cargo inacumulável, um cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais, nível 
de classificação D, nível de capacitação III, padrão de vencimento 03, código de 
vaga 972380, ocupado pela servidora CARLA REJANE DE PAULA BARROS CAETANO, 

matrículas 11598-3/UFV e 2080272-5/Siape, a partir de 1o de setembro de 2017. 
 



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 1.014/2017, DE 31/08/2017 – reconduzir a Professora HEMLLEY MARIA 
ACIOLI IMBUZEIRO, matrículas 11138-4/UFV e 2000791-7/Siape, à função 

comissionada de Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Meteorologia 
Aplicada, FUC-001, do Departamento de Engenharia Agrícola, do Centro de Ciências 

Agrárias. (Processo 010813/2017) 
 
No 1.015/2017, DE 1o/09/2017 – prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para 

que a Comissão instituída pela Portaria no 765/2017, de 03/07/2017, conclua seus 
trabalhos. (Processo 007394/2017) 

 
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 1.016/2017, DE 1o/09/2017 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Titular WALMER FARONI, matrículas 7397-0/UFV e 1041419-6/Siape, no período de 
23 a 29 de setembro de 2017, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação 

de trabalho, do VIII Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas 
Públicas, em Madri, Espanha, com ônus Programa de Pós-Graduação em 
Administração - Capes/Proap (cinco diárias) e ônus limitado (passagem aérea e taxa 

de inscrição). (Processo 23114.010394/2017) 
 

No 1.017/2017, DE 1o/09/2017 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 
Adjunta SIMONE MARTINS, matrículas 7304-0/UFV e 2025827-8/Siape, no período 

de 16 de setembro a 2 de outubro de 2017, incluindo o trânsito, para participar, com 
apresentação de trabalhos, do VIII Congreso Internacional en Gobierno, 
Administración y Políticas Públicas e do II Congreso Internacional de Transparencia, 

em Madri, bem como participar de reuniões de trabalho na Prefeitura de Barcelona, 
Espanha, com ônus UFV (uma diária), Programa de Pós-Graduação em 

Administração - Capes/Proap (cinco diárias) e ônus limitado (passagem aérea e taxa 
de inscrição). (Processo 23114.010122/2017) 
 

No 1.018/2017, DE 1o/09/2017 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 
Assistente DÉBORA SILVA MELO, matrículas 11949-0/UFV e 2193765-9/Siape, 

doutoranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, no 
período de 5 a 14 de setembro de 2017, incluindo o trânsito, para participar do VII 
Encontro Internacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Direito, com apresentação de trabalho, bem como do workshop “Folletos del I 
Laboratorio Jurídico sobre Cultura y Desarrollo Sostenible”, em Braga, Portugal, com 

ônus Capes/Proex/Puc Minas (passagem aérea) e ônus limitado (diárias e taxa de 
inscrição). (Processo 23114.001761/2016) 
 

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, 

resolve 
 



No 1.019/2017, DE 1o/09/2017 – designar os servidores LUIZ GUILHERME DE 

ARAÚJO, matrículas 6610-9/UFV e 0430938-6/Siape, e IVO MATEUS RODRIGUES 
PEREIRA, matrículas 11933-4/UFV e 2179063-1/Siape, para substituírem o servidor 

JOSÉ MARIA MARTINS, matrículas 5793-2/UFV e 0429408-7/Siape, na função 
gratificada de Diretor da Central de Experimentação, Pesquisa e Extensão do 

Triângulo Mineiro - Cepet, FG-2, bem como na função de Ordenador de Despesas, 
nos períodos de 31/08 a 10/09/2017 e de 11 a 30/09/2017, respectivamente, por 
motivo de afastamento do titular. (Processo 011135/2017) 

 
No 1.020/2017, DE 1o/09/2017 – criar a função gratificada de Coordenador do 

Curso de Bacharelado em Educação Física, FG-6, do Centro de Ciências Biológicas e 
da Saúde. (Processo 011100/2017) 
 

No 1.021/2017, DE 1o/09/2017 – designar a Professora MARIANA CALÁBRIA 
LOPES, matrículas 10985-1/UFV e 1966628-7/Siape, para ocupar a função 

gratificada de Coordenadora do Curso de Bacharelado em Educação Física, FG-6, do 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. (Processo 011100/2017) 
 

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, 

tendo em vista a redução de custos operacionais, resolve 

 
No 1.022/2017, DE 04/09/2017 – 1. autorizar o recesso acadêmico e 

administrativo nos dias 8 e 9 de setembro de 2017, sem prejuízo dos serviços 
considerados essenciais, os quais não podem ser interrompidos; 2. ressaltar que o 
recesso administrativo deverá ser compensado na forma do art. 44, inc. II, da Lei no 

8.112/1990, de 11/12/1990. 
 

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 1.023/2017, DE 04/09/2017 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, a MAURICIO BERNARDES COELHO, 
matrículas 6660-5/UFV e 0139980-5/Siape, ocupante da vaga no 335877 do cargo 

de Engenheiro Agrônomo, nível de classificação E, nível de capacitação IV, 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, com a vantagem pessoal prevista no art. 62-A da 
Lei no 8.112, de 11/12/1990, correspondente a 8/10 (oito décimos) da DAS-1 e 2/10 

(dois décimos) da Função Gratificada FG-1; 2. exonerar o referido servidor da função 
gratificada de Assistente Técnico, FG-1, do Centro de Ciências Agrárias; 3. declarar 
vago o referido cargo. (Processo 008926/2017) 

 
No 1.024/2017, DE 04/09/2017 – 1. exonerar a servidora MONALISA HELENO 

CARNEIRO MOTA, matrículas 11315-8/UFV e 2040264-6/Siape, da função gratificada 
de Chefe de Seção – Expediente, FG-7, da Divisão de Assuntos Culturais, da Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura; 2. designar a servidora CÉLIA MARIA DE ANDRADE 

ROCHA, matrículas 5672-3/UFV e 0430867-3/Siape, para ocupar a função gratificada 
de que trata o item anterior, a partir de 5 de setembro de 2017. (Processo 

010894/2017) 
 



(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, resolve 

 

No 1.025/2017, DE 05/09/2017 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a CLAUDIO LUCIANO FIGUEIREDO 

SALGADO, matrículas 5458-5/UFV e 0429230-1/Siape, ocupante da vaga no 337709 
do cargo de Auxiliar em Administração, nível de classificação C, nível de capacitação 
IV, 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, com a vantagem pessoal prevista no 

art. 62-A da Lei no 8.112, de 11/12/1990, correspondente a 6/10 (seis décimos) da 
Função Gratificada FG-7; 2. declarar vago o referido cargo. (Processo 009695/2017) 
 

No 1.026/2017, DE 05/09/2017 – 1. conceder à companheira MARILDA DE 
PAULA OLIVEIRA uma cota de pensão civil instituída pelo Sr. ARTEMIO LUDWIG, 

matrículas 5340-6/UFV e 0429147-9/Siape, em razão de seu falecimento ocorrido 
em 25 de agosto de 2017, 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. III, 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 25 
de agosto de 2017. (Processo 011030/2017) 
 

No 1.027/2017, DE 05/09/2017 – exonerar a servidora MARIA JOSÉ PAES 
ROQUE PINTO, matrículas 11049-3/UFV e 2051389-8/Siape, da função gratificada de 

Chefe de Divisão - Desenvolvimento de Pessoas, FG-1, da Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas. (Processo 011170/2017) 

 
No 1.028/2017, DE 05/09/2017 – 1. exonerar, a pedido, a Professora SIMONE 
CALDAS TAVARES MAFRA, matrículas 6927-2/UFV e 0431190-9/Siape, do cargo de 

direção de Assessora Especial, CD-4, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas; 2. 
designar a servidora MARIA JOSÉ PAES ROQUE PINTO, matrículas 11049-3/UFV e 

2051389-8/Siape, para ocupar o cargo de direção de que trata o item anterior, a 
partir de 6 de setembro de 2017. (Processo 011170/2017) 
 

No 1.029/2017, DE 05/09/2017 – 1. exonerar o servidor CARLOS EDUARDO 
SALGADO CUNHA, matrículas 10674-7/UFV e 1897548-1/Siape, do cargo de direção 

que ocupava “pro tempore” de Assessor Especial, CD-4, da Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação; 2. designar a Professora SIMONE CALDAS TAVARES MAFRA, 
matrículas 6927-2/UFV e 0431190-9/Siape, para ocupar o cargo de direção de que 

trata o item anterior, a partir de 6 de setembro de 2017. (Processo 011093/2017) 
 

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 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 

010979/2017, resolve 

 



No 1.030/2017, DE 05/09/2017 – declarar vago, em razão de posse em outro 

cargo inacumulável, um cargo de Técnico em Contabilidade, nível de classificação D, 
nível de capacitação III, padrão de vencimento 03, código de vaga 902679, ocupado 

pelo servidor LUCCAS WALNEY DOS SANTOS, matrículas 11365-4/UFV e 2048963-
6/Siape, a partir de 18 de setembro de 2017. 

 
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 o disposto no art. 20, § 4o, inc. II, da Lei no 

12.772, de 28/12/2012, com redação dada pela Lei no 13.243, de 11/01/2016, e a 

deliberação do Conselho Universitário em sua 419a Reunião, bem como o que consta 

do Processo 011785/2014, resolve 

 
No 1.031/2017, DE 06/09/2017 – revogar a Portaria no 1.134/2014, de 

31/07/2014, publicada no DOU de 1o/08/2014, Seção 2, p. 25. 
 

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, e o que consta do Processo 23114.010362/2017, resolve 

 
No 1.032/2017, DE 06/09/2017 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto CARLOS MOREIRA MIQUELINO ELETO TORRES, matrículas 11947-4/UFV e 
2193899-0/Siape, no período de 17 a 23 de setembro de 2017, incluindo o trânsito, 
para participar, com apresentação de trabalho, do IUFRO 125th Anniversary 

Congress, em Freiburg, Alemanha, com ônus Programa de Pós-Graduação em 
Ciência Florestal (passagem aérea e taxa de inscrição) e ônus limitado (diárias). 

 
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, resolve 

 
No 1.033/2017, DE 06/09/2017 – designar o servidor LAERTE LOPES DE 

FREITAS, matrículas 7067-X/UFV e 0431340-5/Siape, para ocupar a função 
gratificada de Assistente Técnico, FG-1, do Centro de Ciências Agrárias. (Processo 

011251/2017) 
 
No 1.034/2017, DE 06/09/2017 – reconduzir o Professor LÚCIO PACCORI LIMA, 

matrículas 8982-6/UFV e 1293947-4/Siape, à função comissionada de Coordenador 
do Curso de Licenciatura em Matemática, FUC-001, do Campus UFV - Florestal. 

(Processo 011078/2017) 
 
No 1.035/2017, DE 06/09/2017 – 1. conceder à viúva MARIA JOAQUINA 

RODRIGUES REZENDE uma cota de pensão civil instituída pelo Sr. JOSÉ TEIXEIRA 
LOPES, matrículas 1044-8/UFV e 0427194-0/Siape, em razão de seu falecimento 

ocorrido em 19 de agosto de 2017, 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 19 



de agosto de 2017. (Processo 010731/2017) 

 
No 1.036/2017, DE 06/09/2017 – conceder à servidora MARIA LUÍZA E SILVA, 

matrículas 6383-5/UFV e 0429817-1/Siape, aposentada por invalidez, com proventos 
proporcionais à razão de 12/30 (doze trinta avos), no cargo de Auxiliar em 

Administração, conforme Portaria no 259/1999, de 22/04/1999, publicada no DOU de 
28/04/1999, o benefício de que trata o art. 190 da Lei no 8.112, de 11/12/1990, a 
contar de 24 de maio de 2017. (Processo 009990/2017) 

 
(a) João Carlos Cardoso Galvão – Reitor em Exercício 

 
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 1.037/2017, DE 11/09/2017 – 1. conceder aposentadoria por invalidez, com 
proventos proporcionais à razão de 35/35 (trinta e cinco trinta e cinco avos), a 
CARLOS VASCONCELOS FARIAS, matrículas 4926-3/UFV e 0428886-9/Siape, 

ocupante da vaga no 337397 do cargo de Professor do Magistério Superior, classe C, 
denominação Adjunto, nível 604, com mestrado, em regime de dedicação exclusiva, 

do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, nos termos do art. 40, § 
1o, inc. I, e § 3o, da Constituição Federal, c/c Emenda Constitucional no 70, de 
29/03/2012, e dos arts. 186, inc. I, e 188, § 2o, da Lei no 8.112, de 11/12/1990, 

com a vantagem pessoal prevista no art. 62-A da Lei no 8.112/1990, correspondente 
a 4/10 (quatro décimos) da Função Gratificada FG-1 e 2/10 (dois décimos) da 

Função Gratificada FG-2; 2. declarar vago o referido cargo. (Processo 010041/2017) 
 
No 1.038/2017, DE 11/09/2017 – reconduzir a Professora LÊDA RITA 

D'ANTONINO FARONI, matrículas 5162-4/UFV e 0429027-8/Siape, à função 
comissionada de Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Agrícola, FUC-001, do Departamento de Engenharia Agrícola, do Centro de Ciências 
Agrárias. (Processo 011209/2017) 
 

No 1.039/2017, DE 11/09/2017 – designar o servidor ALEX DE FREITAS 
BHERING CARDOSO, matrículas 8296-1/UFV e 2459224-5/Siape, para substituir o 

servidor JOÃO ANTÔNIO FORATO, matrículas 8248-1/UFV e 1455124-4/Siape, no 
cargo de direção de Gerente de Acompanhamento e Fiscalização de Obras, CD-3, da 

Pró-Reitoria de Administração, no período de 11 a 20 de setembro de 2017, por 
motivo de férias regulamentares do titular. (Processo 011336/2017) 
 

No 1.040/2017, DE 11/09/2017 – 1. delegar competência à servidora THAÍS 
COUTO BASTOS FERREIRA, matrículas 10881-2/UFV e 1936405-1/Siape, Chefe de 

Serviço - Administração Financeira, para atuar como Gestora Financeira do Campus 
UFV - Florestal; 2. delegar competência ao servidor JARDELL FILLIPE DA SILVA, 
matrículas 12398-6/UFV e 2383125-4/Siape, Chefe de Serviço - Administração 

Orçamentária, para atuar como Gestor Financeiro Substituto do Campus UFV – 
Florestal; 3. revogar as disposições em contrário. (Processo 011151/2017) 

 
No 1.041/2017, DE 11/09/2017 – conceder ao servidor CELSO FAGUNDES 
CARLOS, matrículas 6311-8/UFV e 0429765-5/Siape, aposentado por tempo de 

serviço, com proventos proporcionais à razão de 33/35 (trinta e três trinta e cinco 
avos), no cargo de Motorista, conforme Portaria no 843/1992, de 13/07/1992, 

publicada no DOU de 14/07/1992, o benefício de que trata o art. 190 da Lei no 



8.112, de 11/12/1990, a contar de 21 de julho de 2012. (Processo 009310/2017) 

 
(a) Nilda de Fátima Ferreira Soares, Reitora 

 
 

 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS  

 

 
 

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Viçosa, no uso de 
suas atribuições, conferidas pela Portaria 0038/2015/RTR, publicada no Diário Oficial 
da União de 16/01/2015, considerando competência delegada pela Portaria 

0882/2008/RTR, os artigos 4º e 5º do Decreto 97.458/1989, o artigo 70 da Lei 
8.112/1990, o artigo 12 da Lei 8.270/1991, a Orientação Normativa MPOG nº 

04/2017 e legislação complementar que tratam da Regulamentação da Concessão 
dos Adicionais de Insalubridade, Periculosidade, Irradiação Ionizante e Gratificação 
por Trabalhos com Raios-X ou Substâncias Radioativas, resolve:      

  
ATO Nº 0864/PGP/2017, DE 29/08/2017 - conceder, a contar de 18 de agosto 
de 2017, adicional de insalubridade à servidora ANDYARA DO CARMO PINTO 
COELHO PAIVA, matrículas 12099-5/UFV e 1816416/SIAPE, ocupante do cargo de 

Professor de Magistério Superior, lotada no Departamento de Medicina e 
Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa e localizada nos Hospitais São 

Sebastião, em Viçosa-MG, e Santa Isabel, em Ubá-MG, por exercer atividades 
consideradas insalubres, por agentes Biológicos, correspondente ao percentual de 
10%, grau médio, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, 

conforme laudo pericial constante no Processo 016958/2015. 
  

 
ATO Nº 0865/PGP/2017, DE 29/08/2017 - conceder, a contar de 18 de agosto 
de 2017, adicional de insalubridade à servidora CATARINA MARIA NOGUEIRA DE 

OLIVEIRA SEDIYAMA, matrículas 11588-6/UFV e 2344422/SIAPE, ocupante do cargo 
de Professor de Magistério Superior, lotada no Departamento de Medicina e 

Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa e localizada na Divisão de Saúde e 
no Hospital Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova-MG, por exercer atividades 
consideradas insalubres, por agentes Biológicos, correspondente ao percentual de 

10%, grau médio, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, 
conforme laudo pericial constante no Processo 003951/2015. 

 
 

ATO Nº 0866/PGP/2017, DE 29/08/2017 - conceder, a contar de 18 de agosto 
de 2017, adicional de insalubridade à servidora CRISTIANE CHAVES DE SOUZA, 
matrículas 12036-7/UFV e 1795723/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de 

Magistério Superior, lotada no Departamento de Medicina e Enfermagem da 
Universidade Federal de Viçosa e localizada no Hospital São João Batista, em Viçosa-

MG, por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes Biológicos, 
correspondente ao percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento 
básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 

011715/2015. 
 

 



ATO Nº 0867/PGP/2017, DE 29/08/2017 - conceder, a contar de 18 de agosto 

de 2017, adicional de insalubridade à servidora LUANA VIEIRA TOLEDO, matrículas 
12011-1/UFV e 2230625/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério 

Superior, lotada no Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade 
Federal de Viçosa e localizada no Hospital São Sebastião, em Viçosa-MG, por exercer 

atividades consideradas insalubres, por agentes Biológicos, correspondente ao 
percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo 
efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 011712/2015. 

 
 

ATO Nº 0868/PGP/2017, DE 29/08/2017 - conceder, a contar de 25 de agosto 
de 2017, adicional de insalubridade à servidora ROSANA DA SILVA PEREIRA PAIVA, 
matrículas 12065-0/UFV e 2248633/SIAPE, ocupante do cargo de Auxiliar de 

Enfermagem, lotada no Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade 
Federal de Viçosa e localizada no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião 

de Viçosa, por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes Biológicos, 
correspondente ao percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento 
básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 

001008/2016. 
 

  
ATO Nº 0869/PGP/2017, DE 29/08/2017 - conceder, a contar de 18 de agosto 
de 2017, adicional de insalubridade à servidora KELLY MARIA FONSECA, matrículas 

12435-4/UFV e 2400089/SIAPE, ocupante do cargo de Médico, lotada na Divisão de 
Saúde da Universidade Federal de Viçosa e localizada na Clínica Médica, por exercer 

atividades consideradas insalubres, por agentes Biológicos, correspondente ao 
percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo 
efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 006264/2017. 

 
 

ATO Nº 0870/PGP/2017, DE 29/08/2017 - conceder, a contar de 25 de agosto 
de 2017, adicional de insalubridade ao servidor VICTOR ATSUSHI KASUYA BARBOSA, 
matrículas 12436-2/UFV e 2393987/SIAPE, ocupante do cargo de Médico, lotado na 

Divisão de Saúde da Universidade Federal de Viçosa e localizado na Clínica Médica, 
por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes Biológicos, 

correspondente ao percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento 
básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 

006312/2017. 
 
 

ATO Nº 0871/PGP/2017, DE 29/08/2017 - conceder, a contar de 25 de agosto 
de 2017, adicional de insalubridade à servidora KELLEN NATALIA PINHEIRO 

RIBEIRO, matrículas 12212-2/UFV e 2308845/SIAPE, ocupante do cargo de 
Assistente de Laboratório, lotada no Departamento de Biologia Vegetal da 
Universidade Federal de Viçosa e localizada no Herbário, por exercer atividades 

consideradas insalubres, por agentes Químicos, correspondente ao percentual de 
10%, grau médio, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, 

conforme laudo pericial constante no Processo 006669/2016. 
 
 

ATO Nº 0872/PGP/2017, DE 29/08/2017 - conceder, a contar de 25 de agosto 
de 2017, adicional de insalubridade à servidora ROSANA GONÇALVES PIRES MATIAS, 

matrículas 12366-8/UFV e 2362542/SIAPE, ocupante do cargo de Assistente de 



Laboratório, lotada no Departamento de Biologia Vegetal da Universidade Federal de 

Viçosa e localizada no Laboratório de Anatomia Vegetal, por exercer atividades 
consideradas insalubres, por agentes Químicos, correspondente ao percentual de 

20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, 
conforme laudo pericial constante no Processo 005789/2017. 

 
 
ATO Nº 0873/PGP/2017, DE 29/08/2017 - ratificar a concessão do adicional de 

insalubridade da servidora KARINE CHAVES PEREIRA, matrículas 10164-8/UFV e 
1757382/SIAPE, ocupante do cargo de Enfermeiro, lotada no Departamento de 

Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa e localizada no Hospital 
São Sebastião, em Viçosa-MG, por exercer atividades consideradas insalubres, por 
agentes Biológicos, correspondente ao percentual de 10%, grau médio, incidente 

sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial de 25 de 
agosto de 2017, constante no Processo 007339/2010. 

 
 
ATO Nº 0874/PGP/2017, DE 29/08/2017 - ratificar a concessão do adicional de 

insalubridade da servidora RAFAELA MAGALHÃES FERNANDES, matrículas 10160-
5/UFV e 1755729/SIAPE, ocupante do cargo de Enfermeiro, lotada no Departamento 

de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa e localizada no 
Hospital São João Batista, em Viçosa-MG, por exercer atividades consideradas 
insalubres, por agentes Biológicos, correspondente ao percentual de 10%, grau 

médio, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo 
pericial de 18 de agosto de 2017, constante no Processo 007340/2010. 

 
 
ATO Nº 0875/PGP/2017, DE 29/08/2017 - ratificar a concessão do adicional de 

insalubridade da servidora CATARINA SOARES DE SOUZA, matrículas 6886-1/UFV e 
0431099/SIAPE, ocupante do cargo de Odontólogo, lotada na Divisão de Saúde da 

Universidade Federal de Viçosa e localizada no Setor de Odontologia, por exercer 
atividades consideradas insalubres, por agentes Biológicos, correspondente ao 
percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo 

efetivo, conforme laudo pericial de 25 de agosto de 2017, constante no Processo 
004747/2017. 

 
  

ATO Nº 0876/PGP/2017, DE 29/08/2017 - ratificar a concessão do adicional de 
insalubridade do servidor PAULO SÉRGIO MAFFIA, matrículas 6836-5/UFV e 
0431097/SIAPE, ocupante do cargo de Odontólogo, lotado na Divisão de Saúde da 

Universidade Federal de Viçosa e localizada no Setor de Odontologia, por exercer 
atividades consideradas insalubres, por agentes Biológicos, correspondente ao 

percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo 
efetivo, conforme laudo pericial de 18 de agosto de 2017, constante no Processo 
004746/2017. 

 
  

ATO Nº 0877/PGP/2017, DE 29/08/2017 - ratificar a concessão do adicional de 
insalubridade da servidora IVONECE ADRIANA ELIAS, matrículas 11606-8/UFV e 
2079840/SIAPE, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, lotada no Campus 

Rio Paranaíba da Universidade Federal de Viçosa e localizada no Ambulatório do 
Serviço de Saúde, por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes 

Biológicos, correspondente ao percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o 



vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial de 18 de agosto de 

2017, constante no Processo 010840/2014. 
 

  
ATO Nº 0878/PGP/2017, DE 29/08/2017 - conceder, a contar de 25 de agosto 

de 2017, adicional de insalubridade à servidora MEILENE RIBEIRO FIDELIS, 
matrículas 12094-4/UFV e 2258984/SIAPE, ocupante do cargo de Técnico de 
Laboratório, lotada no Departamento de Educação Física da Universidade Federal de 

Viçosa e localizada no Laboratório de Biologia do Exercício, por exercer atividades 
consideradas insalubres, por agentes Biológicos, correspondente ao percentual de 

20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, 
conforme laudo pericial constante no Processo 010380/2017. 
 

  
ATO Nº 0879/PGP/2017, DE 29/08/2017 - cancelar, a contar de 29 de agosto 

de 2017, por não mais exercer atividades caracterizadas como insalubres, a 
concessão do adicional de insalubridade do servidor ANTÔNIO JOAQUIM DE PAULO, 
matrículas 7129-3/UFV e 0431383/SIAPE, ocupante do cargo de Auxiliar de 

Agropecuária, lotado na  Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal 
da Universidade Federal de Viçosa, conforme laudo pericial constante no Processo 

011711/2015. 
 
  

ATO Nº 0880/PGP/2017, DE 31/08/2017 - conceder, a contar de 30 de agosto 
de 2017, adicional de insalubridade ao servidor LUÍZ ANTÔNIO BASÍLIO, matrículas 

5992-7/UFV e 0429541/SIAPE, ocupante do cargo de Auxiliar de Agropecuária, 
lotado no Centro de Ciências Biológicas e de Saúde da Universidade Federal de 
Viçosa e localizado no Museu de Entomologia e no Insetário do Departamento de 

Entomologia, por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes Químicos, 
correspondente ao percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento 

básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 
006062/2016. 
 

  
ATO Nº 0881/PGP/2017, DE 31/08/2017 - conceder, a contar de 30 de agosto 

de 2017, adicional de insalubridade ao servidor CARLOS ANTÔNIO FERREIRA PENA, 
matrículas 11406-5/UFV e 2048882/SIAPE, ocupante do cargo de Técnico em 

Agropecuária, lotado no Centro de Ciências Biológicas e de Saúde da Universidade 
Federal de Viçosa e localizado no Biotério do Departamento de Veterinária, por 
exercer atividades consideradas insalubres, por agentes Biológicos, correspondente 

ao percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento básico de seu 
cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 005275/2016. 

 
  
ATO Nº 0882/PGP/2017, DE 31/08/2017 - conceder, a contar de 30 de agosto 

de 2017, adicional de insalubridade à servidora DANIELA RIBEIRO VALLIM DA SILVA, 
matrículas 11792-7/UFV e 2130123/SIAPE, ocupante do cargo de Médico 

Veterinário, lotada no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde de Universidade 
Federal de Viçosa e localizada no Biotério, por exercer atividades consideradas 
insalubres, por agentes Biológicos, correspondente ao percentual de 10%, grau 

médio, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo 
pericial constante no Processo 011482/2014. 

 



  

ATO Nº 0883/PGP/2017, DE 31/08/2017 - cancelar, a contar de 30 de agosto 
de 2017, por não mais exercer atividades caracterizadas como insalubres, a 

concessão do adicional de insalubridade da servidora PATRÍCIA DA SILVA FONSECA, 
matrículas 10725-5/UFV e 1906733/SIAPE, ocupante do cargo de Assistente de 

Laboratório, lotada na Diretoria de Registro Escolar da Universidade Federal de 
Viçosa, conforme laudo pericial constante no Processo 003461/2013. 
 

  

ATO Nº 0950/PGP/2017 - DE 06/09/2017 - cancelar, a contar de 06 de 
setembro de 2017, por não mais exercer atividades caracterizadas como 

periculosas, a concessão do adicional de periculosidade do servidor IDELANE 
ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, matrículas 11352-2/UFV e 2047833/SIAPE, ocupante 
do cargo de Técnico em Eletricidade, lotado no Departamento de Geografia da 

Universidade Federal de Viçosa, conforme laudo pericial constante no Processo 
000308/2014. 
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