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

  

Portarias: 0001 a 0109/2018- Reitoria 

 

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 0001/2018, DE 02/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, a ACIR ALVES FONSECA, matrículas 
4045-2/UFV e 0428516-9/Siape, ocupante da vaga no 337061 do cargo de 

Economista, nível de classificação E, 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, com a vantagem pessoal prevista no art. 62-A da Lei no 8.112, de 
11/12/1990, correspondente a 2/10 (dois décimos) da Função Gratificada FG-1, 6/10 

(seis décimos) do Cargo de Direção CD-3 e 2/10 (dois décimos) do Cargo de Direção 
CD-4; 2. exonerar o referido servidor do cargo de direção de Coordenador da 
Auditoria Interna, CD-4; 3. declarar vago o referido cargo. (Processo 014730/2017) 

 
No 0002/2018, DE 02/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, a ROBERTO SERPA DIAS, matrículas 
5912-9/UFV e 0429495-8/Siape, ocupante da vaga no 337943 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; 2. declarar vago o referido cargo. 
(Processo 013313/2017) 

 
No 0003/2018, DE 02/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a CARLOS ROBERTO DE CARVALHO, 

matrículas 6594-3/UFV e 0429980-1/Siape, ocupante da vaga no 338387 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 2/10 (dois 
décimos) do Cargo de Direção CD-4; 2. declarar vago o referido cargo. (Processo 

014147/2017) 
 
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. 34 da Lei no 8.112, de 11/12/1990, publicada no 

DOU de 12/12/1990, e o que consta do Processo 015493/2017, resolve 
 



No 0004/2018, DE 02/01/2018 – 1. exonerar, a pedido, o servidor KARLOS 

HENRIQUE MARTINS KALKS, matrículas 10175-3/UFV e 1757499-7/Siape, ocupante 
do cargo de Técnico de Laboratório/Área, nível de classificação D, nível de 

capacitação II, padrão de vencimento 06, código de vaga 870271, a partir de 28 de 
dezembro de 2017; 2. declarar vago o referido cargo. 

 
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. 91, parágrafo único, da Lei no 8.112, de 11/12/1990, 
publicada no DOU de 12/12/1990, e o que consta do Processo 013710/2017, resolve 

 
No 0005/2018, DE 02/01/2018 – conceder à servidora, ARIANE BELCAVELO 
SILVEIRA MARQUES, matrículas 11895-8/UFV e 2156765-7/Siape, ocupante do 

cargo de Auxiliar em Administração, nível de classificação C, nível de capacitação II  
e padrão de vencimento 03, licença sem remuneração pelo prazo de 1 (um) ano, a 

partir de 1o de janeiro de 2018. 
 
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 0006/2018, DE 02/01/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
Adjunto GIOVANNI VENTORIM COMARELA, matrículas 12551-2/UFV e 2998739-

6/Siape, no período de 30 de janeiro a 28 de fevereiro de 2018, incluindo o trânsito, 
para realizar visita técnica à Universidade de Boston, EUA, com ônus limitado. 
(Processo 23114.015213/2017) 

 
No 0007/2018, DE 02/01/2018 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Titular LOURDES HELENA DA SILVA, matrículas 7075-0/UFV e 0431328-6/SIAPE, no 
período de 30 de janeiro a 4 de fevereiro de 2018, incluindo o trânsito, para 
participar, com apresentação de trabalho, do XXV Colóquio da AFIRSE- Portugal, em 

Lisboa, Portugal, com ônus CNPq (passagem aérea e diárias) e ônus limitado (taxa 
de inscrição). (Processo 23114.015710/2017) 

 
No 0008/2018, DE 02/01/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Associado MAURÍCIO DUTRA COSTA, matrículas 8030-6/UFV e 1354297-7/Siape, no 
período de 3 a 12 de fevereiro de 2018, incluindo o trânsito, para realizar visita 
técnica à Pontifícia Universidad Javeriana, para desenvolvimento de trabalhos de 

colaboração científica, em Bogotá, Colômbia, com ônus limitado. (Processo 
23114.015411/2017) 

 
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 0009/2018, DE 02/01/2018 – designar a servidora SIRLEI TEIXEIRA 
BARBOSA, matrículas 7536-1/UFV e 1100229-1/Siape, para substituir o Professor 
ALEXANDRE MARTINS REIS, matrículas 8523-5/UFV e 1506506-8/Siape, no cargo de 

direção de Assessor Especial da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento, CD-4, no 
período de 5 a 19 de janeiro de 2018, por motivo de férias regulamentares do titular. 

(Processo 015776/2017) 



 

No 0010/2018, DE 02/01/2018 – 1. designar os servidores abaixo relacionados 
para substituírem o servidor FELIPE STEPHAN LISBOA, matrículas 8750-5/UFV e 

1654949-2/Siape, no cargo de direção de Assessor Especial – Assistência Estudantil 
e Comunitária, CD-4, da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, por motivo de férias 

regulamentares do titular: 

Nome Matrículas Período 

Jander Ângelo Diogo Ferreira 11563-0/UFV e 
2072924-6/Siape 

02 a 06/01/2018 

Israel Rosa da Silva 11828-1/UFV e 
2143920-9/Siape 

07 a 15/01/2018 

2. reconhecer o exercício dos servidores abaixo relacionados no cargo citado no item 
1, pelo mesmo motivo: 

Nome Matrículas Período 

Lívia Neves Ávila 12316-1/UFV e 

1225688-1/Siape 

18 a 26/12/2017 

Jander Ângelo Diogo Ferreira 11563-0/UFV e 

2072924-6/Siape 

27/12/2017 a 

1o/01/2018 

( Processo 015722/2017) 

 
No 0011/2018, DE 02/01/2018 – designar a servidora RITA DE CÁSSIA FERNAN-
DES DE ARAÚJO, matrículas 6340-1/UFV e 0429792-2/Siape, para substituir o servi-

dor HENRIQUE PAIVA DEL GIUDICE, matrículas 4123-8/UFV e 0428556-8/Siape, no 
cargo de direção de Assessor Especial – Telefonia, CD-4, da Pró-Reitoria de Adminis-

tração, no período de 2 a 30 de janeiro de 2018, por motivo de férias regulamenta-
res do titular. (Processo 015140/2017) 
 

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 23114.012116/2017, resolve 

 
No 0012/2018, DE 03/01/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto PEDRO BOND SCHWARTSBURD, matrículas 10925-8/UFV e 1955530-
2/Siape, no período de 6 de fevereiro de 2018 a 5 de fevereiro de 2019, incluindo o 
trânsito, para realizar o pós-doutorado na área de Taxonomia de Criptógamas – Sis-

temática Filogenética, na University of Vermont, em Burlington, USA, com ônus 
CNPq. 

 
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 0013/2018, DE 03/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tem-
po de contribuição, com proventos integrais, a JOSÉ RENATO DUARTE MENDES, ma-
trículas 5702-9/UFV e 0429357-9/Siape, ocupante da vaga no 337823 do cargo de 

Assistente em Administração, nível de classificação D, 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 

014555/2017) 
 



No 0014/2018, DE 04/01/2018 – exonerar o Professor ALAIR FERREIRA DE FREI-

TAS, matrículas 11185-6/UFV e 2849023-4/Siape, da função gratificada de Diretor 
de Relações Institucionais, FG-1, da Diretoria de Relações Institucionais, da Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura. (Processo 000078/2018) 
 

No 0015/2018, DE 04/01/2018 – transformar o cargo de direção de Assessor 
Especial, CD-4, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, em cargo de direção de Dire-
tor de Relações Institucionais, CD-4, da Diretoria de Relações Institucionais, da Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura. (Processo 000078/2018) 
 

No 0016/2018, DE 04/01/2018 – designar o Professor ALAIR FERREIRA DE FREI-
TAS, matrículas 11185-6/UFV e 2849023-4/Siape, para ocupar o cargo de direção de 
Diretor de Relações Institucionais, CD-4, da Diretoria de Relações Institucionais, da 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. (Processo 000078/2018) 
 

No 0017/2018, DE 04/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tem-
po de contribuição, com proventos integrais, a VALTER LADEIRA DE FREITAS, matrí-
culas 6123-9/UFV e 0429614-4/Siape, ocupante da vaga no 338049 do cargo de As-

sistente em Administração, nível de classificação D, 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 2/10 (dois décimos) da Função Grati-

ficada FG-6; 2. declarar vago o referido cargo. (Processo 014275/2017) 
 

No 0018/2018, DE 05/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tem-
po de contribuição, com proventos integrais, a VALDECI MARTINS MEDEIROS, matrí-
culas 9681-4/UFV e 0430137-7/Siape, ocupante da vaga no 338539 do cargo de 

Carpinteiro, 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 extinto o referido cargo. (Processo 015209/2017) 
 

No 0019/2018, DE 05/01/2018 – designar o servidor GILBERTO FIALHO DE 
FREITAS, matrículas 7185-4/UFV e 0431433-9/Siape, para substituir o servidor ED-

SON 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 5 a 12 de janeiro de 2018, por motivo de férias regulamentares do titular, e reco-
nhecer o exercício daquele servidor no cargo nos dias 3 e 4 de janeiro de 2018, pelo 
mesmo motivo. (Processo 000004/2018) 

 
No 0020/2018, DE 05/01/2018 – transformar a função gratificada de Chefe de 

Serviço – Pré-Moldados, FG-4, da Divisão de Conservação de Estruturas Urbanas, da 
Diretoria de Manutenção de Estruturas Urbanas e Meio Ambiente, da Pró-Reitoria de 
Administração, em função gratificada de Chefe de Serviço – Usinagem e Serralheria, 

FG-4, da Divisão de Água e Esgoto, da Diretoria de Manutenção de Estruturas Urba-
nas e Meio Ambiente, da Pró-Reitoria de Administração. (Processo 013307/2017) 

 
No 0021/2018, DE 05/01/2018 – designar o servidor ANTÔNIO LOPES FERREIRA, 
matrículas 9962-7/UFV e 0430321-3/Siape, para ocupar a função gratificada de Che-

fe de Serviço – Usinagem e Serralheria, FG-4, da Divisão de Água e Esgoto, da Dire-
toria de Manutenção de Estruturas Urbanas e Meio Ambiente, da Pró-Reitoria de Ad-

ministração. (Processo 013307/2017) 



 

No 0022/2018, DE 05/01/2018 – 1. designar o servidor JULIO CESAR MENDES 
CAETANO, matrícula 11858-3/UFV, como presidente da Comissão Técnica de Execu-

ção de Empenho, instituída pela Portaria no 72/2017, de 18/01/2017, em substitui-
ção à servidora JULIANA SARAIVA MOREIRA, matrícula 10381-0/UFV; 2. delegar à 

referida Comissão competência para expedir normas internas no âmbito da análise e 
procedimentos de execução de empenho; 3. manter inalteradas as demais disposi-
ções. (Processo 008031/2013) 

 
No 0023/2018, DE 05/01/2018 – 1. designar o servidor ALVARO DA SILVA COU-

TO, matrículas 11101-5/UFV e 1675299-9/Siape, para substituir o Professor FREDE-
RICO JOSÉ VIEIRA PASSOS, matrículas 6911-6/UFV e 0031018-5/Siape, no cargo de 
direção de Pró-Reitor de Ensino, CD-2, no período de 5 a 16 de janeiro de 2018, por 

motivo de férias regulamentares do titular, e reconhecer o exercício desse servidor 
no cargo no período de 2 a 4 de janeiro de 2018, pelo mesmo motivo; 2. designar a 

Professora WÂNIA MARIA GUIMARÃES LACERDA, matrículas 8550-2/UFV e 1546064-
1/Siape, para substituir o Pró-Reitor mencionado no item 1, no período de 17 de ja-
neiro a 2 de fevereiro de 2018, por motivo de férias regulamentares do titular. (Pro-

cesso 000131/2018) 
 

No 0024/2018, DE 08/01/2018 – 1. conceder aposentadoria por invalidez, com 
proventos proporcionais à razão de 27/30 (vinte e sete trinta avos), a MARIA ALBA 
PEREIRA DE DEUS, matrículas 7073-4/UFV e 0431332-4/Siape, ocupante da vaga no 

339434 do cargo de Professor do Magistério Superior, Classe D, denominação Asso-
ciado, nível 701, com doutorado, 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, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.112, de 11/12/1990; 2. declarar vago o 

referido cargo. (Processo 014398/2017) 
 

No 0025/2018, DE 08/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tem-
po de contribuição, com proventos integrais, a JACI MARINA DA SILVA, matrículas 
1644-6/UFV e 0427441-8/Siape, ocupante da vaga no 336135 do cargo de Econo-

mista, 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 6/10 (seis décimos) da Função Gratificada FG-6; 2. 
declarar vago o referido cargo. (Processo 015168/2017) 
 

No 0026/2018, DE 08/01/2018 – 1. conceder à viúva ELISABETE IRIA MARCOS 
ROSA uma cota de pensão civil instituída pelo Sr. ANTÔNIO JOSÉ ROSA, matrículas 

2137-7/UFV e 0427710-7/Siape, servidor da ativa ocupante da vaga no 336354 do 
cargo de Vigilante, nível de classificação D, nível de capacitação IV, padrão de ven-
cimento 16, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, em razão de 

seu falecimento ocorrido em 28 de dezembro de 2017, por força do disposto no art. 
40, § 7o, inc. II, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constituci-

onal no 41, de 19/12/2003, c/c art. 2o, inc. II, da Lei no 10.887, de 18/06/2004, e 
dos arts. 215, 217, inc. I, e 218 da Lei no 8.112, de 11/12/1990, com redação dada 
pela Lei no 13.135, de 17/06/2015; 2. autorizar o pagamento da referida pensão a 

contar de 28 de dezembro de 2017; 3. declarar extinto o referido cargo. (Processo 
000040/2018) 

 



No 0027/2018, DE 09/01/2018 – exonerar, a pedido, o servidor JOSÉ INOCENTE 

MACEDO, matrículas 5320-1/UFV e 0429134-7/Siape, da função gratificada de Chefe 
de Serviço – Manutenção de Veículos, FG-4, da Divisão de Transportes, da Diretoria 

de Logística, da Pró-Reitoria de Administração. (Processo 000061/2018) 
 

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, o Decreto no 7.485/2011 e suas alterações, e a Portaria 

Interministerial no 316, publicada no DOU de 19/10/2017, resolve 
 
No 0028/2018, DE 09/01/2018 – nomear, em caráter efetivo, JÚLIO CESAR ARA-

ÚJO DA SILVA JÚNIOR, habilitado em concurso público de provas e títulos, com ho-
mologação publicada no DOU de 21/12/2017, para o cargo de Professor da Carreira 

de Magistério Superior, Classe A, denominação Adjunto A, Nível 1, do Quadro Per-
manente desta Instituição, em regime de dedicação exclusiva, código de vaga 
285635. (Processo 014329/2016) 

 
No 0029/2018, DE 09/01/2018 – nomear, em caráter efetivo, LUIZ ISMAEL PE-

REIRA, habilitado em concurso público de provas e títulos, com homologação publi-
cada no DOU de 21/12/2017, 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 336343. (Processo 
011240/2017) 

 
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 consta do Processo 000070/2018, resolve 
 

No 0030/2018, DE 10/01/2018 – 1. exonerar, por término de mandato, a Profes-
sora FERNANDA SANTIAGO CHAVES SOARES, matrículas 10193-1/UFV e 1770052-
6/Siape, da função comissionada de Coordenadora do Curso de Graduação em Quí-

mica, FUC-001, do Campus UFV- Rio Paranaíba; 2. designar a Professora VÂNIA MA-
RIA MOREIRA VALENTE, matrículas 8867-6/UFV e 3459218-3/Siape, para ocupar a 

função comissionada de que trata o item anterior, a partir de 11 de janeiro de 2018. 
 

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 0031/2018, DE 10/01/2018 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 
Adjunta JOANA D'ARC GERMANO HOLLERBACH, matrículas 8877-3/UFV e 1670598-

2/Siape, no período de 25 de fevereiro a 4 de março de 2018, incluindo o trânsito, 
para participar, com apresentação de trabalhos, do XIII Congreso Iberoamericano de 

Historia de la Educación Latinoamericana, em Montevideo, Uruguai, com ônus limita-
do. (Processo 23114.015827/2017) 
 

No 0032/2018, DE 10/01/2018 – autorizar o afastamento, do País, do servidor 
FREDERICO MARTINS DE SANT’ANA, matrículas 11591-6/UFV e 2079663-6/Siape, no 

período de 13 a 27 de janeiro de 2018, incluindo o trânsito, para participar das aulas 



presenciais do doutorado em Direito, na Universidad Argentina John F. Kennedy, em 

Buenos Aires, Argentina, com ônus limitado. (Processo 23114.008697/2017) 
 

No 0033/2018, DE 10/01/2018 – autorizar o afastamento, do País, da servidora 
NÚBIA OLIVEIRA DE SOUZA, matrículas 11372-7/UFV e 2049477-0/Siape, no perío-

do de 14 a 26 de janeiro de 2018, incluindo o trânsito, para participar das aulas pre-
senciais do doutorado em Direito, na Universidad Argentina John F. Kennedy, em Bu-
enos Aires, Argentina, com ônus limitado. (Processo 23114.008700/2017) 

 
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 0034/2018, DE 10/01/2018 – anular a Portaria no 1.258/2017, de 
1o/11/2017. (Processo 012310/2017) 

 
No 0035/2018, DE 10/01/2018 – anular as Portarias nos 1.257, 1.259 e 
1.260/2017, de 1o/11/2017, publicadas no DOU de 03/11/2017, Seção 2, pp. 17-18. 

(Processo 012310/2017) 
 

No 0036/2018, DE 10/01/2018 – exonerar a servidora MARIANA MENDES FIA-
LHO LEMOS, matrículas 10406-X/UFV e 1522542-1/Siape, da função gratificada de 
Auxiliar de Gabinete, FG-8, da Reitoria. (Processo 012310/2017) 

 
No 0037/2018, DE 10/01/2018 – transformar a função gratificada de Auxiliar de 

Gabinete, FG-8, da Reitoria, em função gratificada de Supervisor – Planejamento e 
Orçamento, FG-8, da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento. (Processo 
012310/2017) 

 
No 0038/2018, DE 10/01/2018 – designar a servidora CRISTIANA VIEIRA LEO-

CÁDIO RIGUEIRA, matrículas 11140-6/UFV e 3466512-1/Siape, para ocupar a fun-
ção gratificada de Supervisor – Planejamento e Orçamento, FG-8, da Pró-Reitoria de 
Planejamento e Orçamento, a partir de 11 de janeiro de 2018. (Processo 

012310/2017) 
 

No 0039/2018, DE 10/01/2018 – 1. exonerar o servidor DEMÓSTENES FERNAN-
DES, matrículas 8264-3/UFV e 2456428-4/Siape, da função gratificada de Assistente 

Técnico, FG-2, da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento; 2. designar a servidora 
MARIANA MENDES FIALHO LEMOS, matrículas 10406-X/UFV e 1522542-1/Siape, pa-
ra ocupar a função gratificada de que trata o item anterior, a partir de 11 de janeiro 

de 2018. (Processo 012310/2017) 
 

No 0040/2018, DE 10/01/2018 – 1. designar a Professora ANDREA BERGALLO 
SNIZEK, matrículas 10181-8/UFV e 1448083-5/Siape, para substituir a Professora 
MARIA DAS GRAÇAS SOARES FLORESTA, matrículas 6826-8/UFV e 0431038-

4/Siape, no cargo de direção de Diretora do Centro de Ciências Humanas, Letras e 
Artes, CD-3, no período de 10 a 14 de janeiro de 2018, por motivo de férias regula-

mentares da titular, e reconhecer o exercício daquela Professora no cargo nos dias 8 
e 9 de janeiro de 2018, pelo mesmo motivo; 2. reconhecer o exercício do Professor 
REGEL ANTÔNIO FERRAZZA, matrículas 8006-3/UFV e 1087939-3/Siape, no cargo 

de direção mencionado no item 1, no período de 2 a 7 de janeiro de 2018, por moti-
vo de férias regulamentares da titular. (Processo 000246/2018) 

 



No 0041/2018, DE 11/01/2018 – designar o servidor GUSTAVO JOSÉ RODRI-

GUES LOPES, matrículas 8788-2/UFV e 1648057-3/Siape, para substituir o servidor 
JEFFERSON MACHADO FONTES, matrículas 7322-9/UFV e 1006587-6/Siape, no car-

go de direção de Diretor de Manutenção de Estruturas Urbanas e Meio Ambiente, CD-
3, da Pró-Reitoria de Administração, no período de 11 a 29 de janeiro de 2018, por 

motivo de férias regulamentares do titular, e reconhecer o exercício daquele servidor 
no cargo no período de 31 de dezembro de 2017 a 10 de janeiro de 2018, pelo 
mesmo motivo. (Processo 015947/2017) 

 
No 0042/2018, DE 11/01/2018 – designar a Professora DANIELLE DIAS 

SANT’ANNA MARTINS, matrículas 8130-2/UFV e 1368479-8/Siape, para substituir o 
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 11 a 18 de janeiro de 2018, por motivo de férias 
regulamentares do titular, e reconhecer o exercício da Professora nesse cargo no pe-

ríodo de 2 a 10 de janeiro de 2018, pelo mesmo motivo. (Processo 000010/2018) 
 
No 0043/2018, DE 11/01/2018 – 1. conceder aposentadoria por invalidez, com 

proventos integrais, a LUIS CARLOS ALVES PINTO, matrículas 7456-X/UFV e 
1077980-1/Siape, ocupante da vaga no 339702 do cargo de Assistente em Adminis-

tração, nível de classificação D, nível de capacitação IV, padrão de vencimento 14, 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; 2. 
declarar vago o referido cargo. (Processo 014397/2017) 

 
No 0044/2018, DE 11/01/2018 – 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 Pla-

nejamento e Orçamento, no período de 11 a 17 de janeiro de 2018, por motivo de 
férias regulamentares do titular, e reconhecer o exercício daquele servidor no cargo 
no período de 8 a 10 de janeiro de 2018, pelo mesmo motivo. (Processo 

000140/2018) 
 

No 0045/2018, DE 11/01/2018 – 1. conceder à viúva GREGÓRIA AUXILIADORA 
DA SILVA uma cota de pensão civil instituída pelo Sr. RAUL BEBIANO DA SILVA, ma-

trículas 7522-1/UFV e 1097373-0/Siape, servidor da ativa ocupante da vaga no 
339751 do cargo de Servente de Obras, nível de classificação A, nível de capacitação 
IV, padrão de vencimento 14, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Viço-

sa, em razão de seu falecimento ocorrido em 18 de dezembro 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. autorizar o pagamento da refe-

rida pensão a contar de 18 de dezembro de 2017; 3. declarar extinto o referido car-
go. (Processo 000035/2018) 

 
No 0046/2018, DE 11/01/2018 – 1. conceder à viúva LUJAN GOMES BARROS 
uma cota de pensão civil instituída pelo Sr. LEANDRO BARROS, matrículas 10425-

6/UFV e 1833755-7/Siape, servidor da ativa ocupante da vaga no 862631 do cargo 
de Auditor, nível de classificação E, nível de capacitação II, padrão de vencimento 

05, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, em razão de seu fale-



cimento ocorrido em 16 de dezembro 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 à filha menor GABRIELA GOMES BARROS uma 

cota de pensão civil, em razão do falecimento do ex-servidor mencionado 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 re-
dação dada pela Lei no 13.135/2015; 3. autorizar o pagamento das referidas pensões 

a contar de 16 de dezembro de 2017; 4. declarar vago o referido cargo. (Processos 
000072/2018 e 000073/2018) 
 

No 0047/2018, DE 11/01/2018 – 1. conceder à viúva MARINA BATISTA DE OLI-
VEIRA uma cota de pensão civil instituída pelo Sr. ANTÔNIO BATISTA DE OLIVEIRA, 

matrículas 9885-X/UFV e 0430583-6/Siape, em razão de seu falecimento ocorrido 
em 22 de dezembro de 2017, por força do disposto no art. 40, § 7o, inc. I, da Consti-
tuição 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 22 de dezem-
bro de 2017. (Processo 000055/2018) 
 

No 0048/2018, DE 11/01/2018 – 1. conceder à companheira REGINA CÉLIA VA-
LADARES uma cota de pensão civil instituída pelo Sr. EUMÁRIO SANTOS SOUSA 

CHINELIS, matrículas 4821-6/UFV e 0428860-5/Siape, em razão de seu falecimento 
ocorrido em 22 de dezembro 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 22 
de dezembro de 2017. (Processo 000111/2018) 
 

No 0049/2018, DE 12/01/2018 – conceder ao servidor CÉSAR DELVEAUX DA 
SILVA ARAÚJO, matrículas 9862-0/UFV e 0430246-2/Siape, aposentado por invali-

dez, com proventos proporcionais à razão de 17/35 (dezessete trinta e cinco avos), 
no cargo de Auxiliar Operacional, conforme Portaria no 609/1999, de 23/08/1999, 

publicada no DOU de 30/08/1999, alterada pela Portaria no 1.750/2013, de 
12/12/2013, publicada no DOU de 13/12/2013, o benefício de que trata o art. 190 
da Lei no 8.112, de 11/12/1990, a contar de 30 de agosto de 1999. (Processo 

014469/2017) 
 

No 0050/2018, DE 12/01/2018 – 1. conceder aposentadoria por invalidez, com 
proventos proporcionais à razão de 31/35 (trinta e um trinta e cinco avos), a LUÍS 
ANTÔNIO NENO ARAÚJO, matrículas 7192-7/UFV e 0431435-5/Siape, ocupante da 

vaga no 339499 do cargo de Editor de Imagens, nível de classificação D, nível de ca-
pacitação I, padrão de vencimento 14, 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; 2. declarar vago o referido cargo. (Processo 

014400/2017) 
 

No 0051/2018, DE 12/01/2018 – 1. exonerar, a pedido, o Professor RICARDO 



REIS CORDEIRO, matrículas 6509-9/UFV e 0430625-5/Siape, do desempenho da 

função de Coordenador do Programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de 
Física - ProFís, do Departamento de Física, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológi-

cas; 2. designar o Professor ALEXANDRE TADEU GOMES DE CARVALHO, matrículas 
6614-1/UFV e 0429995-0/Siape, para desempenhar a função de que trata o item 

anterior. (Processo 000273/2018) 
 
No 0052/2018, DE 12/01/2018 – 1. retificar o item 2 da Portaria no 10/2018, de 

02/01/2018, que trata da substituição do servidor FELIPE STEPHAN LISBOA, matrí-
culas 8750-5/UFV e 1654949-2/Siape, no cargo de direção de Assessor Especial – 

Assistência Estudantil e Comunitária, CD-4, da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitá-
rios, por motivo de suas férias regulamentares, 
Onde se lê: 

Nome Matrículas Período 

Lívia Neves Ávila 12316-1/UFV e 
1225688-1/Siape 

18 a 26/12/2017 

Jander Ângelo Diogo Ferreira 11563-0/UFV e 

2072924-6/Siape 

27/12/2017 a 

1o/01/2018 

Leia-se: 

Nome Matrículas Período 

Lívia Neves Ávila 12316-1/UFV e 
1225688-1/Siape 

18 a 26/12/2017 

Jander Ângelo Diogo Ferreira 11563-0/UFV e 
2072924-6/Siape 

27 a 29/12/2017 
e 1o/01/2018 

2. manter inalteradas as demais disposições. (Processo 015722/2017) 
 
(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 0053/2018, DE 15/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tem-
po de contribuição, com proventos integrais, a JOSÉ COR JESUS VILELA, matrículas 

4415-6/UFV e 0428709-9/Siape, ocupante da vaga no 337238 do cargo de Auxiliar 
em Administração, nível de classificação C, nível de capacitação IV, padrão de venci-
mento 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 2/10 (dois décimos) da Função Gratificada 
FG-6; 2. declarar vago o referido cargo. (Processo 014683/2017) 
 

No 0054/2018, DE 15/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tem-
po de contribuição, com proventos integrais, a GERALDO LOPES ROSADO SOARES, 

matrículas 9581-8/UFV e 0430096-6/Siape, ocupante da vaga no 338498 do cargo 
de Servente de Obras, nível de classificação A, 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, publica-
da no DOU de 06/07/2005; 2. declarar extinto o referido cargo. (Processo 

011092/2017) 
 

No 0055/2018, DE 15/01/2018 – exonerar, a pedido, a servidora MAÍRA APARE-
CIDA DE PAULA ALVES, matrículas 11531-2/UFV e 2068739-0/Siape, da função gra-



tificada de Chefe de Serviço – Apoio Administrativo, FG-3, da Divisão de Saúde, da 

Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. (Processo 014094/2017) 
 

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, tendo em vista as solenidades de Colação de Grau 
programadas para as 18 horas dos dias 19 e 26 de janeiro de 2018, resolve 
 

No 0056/2018, DE 15/01/2018 – autorizar o exercício de turno corrido nas datas 
supracitadas, encerrando-se às 12 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. 
 

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 0057/2018, DE 15/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tem-

po de contribuição, com proventos integrais, a PAULO SÉRGIO FIUZA FERREIRA, ma-
trículas 1483-4/UFV e 6427336-1/Siape, ocupante da vaga no 336441 do cargo de 

Professor do Magistério Superior, classe E, denominação Titular, nível 801, com dou-
torado, 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  2/10 (dois 

décimos)  da  Função  Gratificada FG-1; 2. declarar vago o referido cargo. (Processo 
014486/2017) 
 

No 0058/2018, DE 15/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tem-
po de contribuição, com proventos integrais, a NÉLIO JOSÉ DE ANDRADE, matrículas 

3099-6/UFV e 0428112-1/Siape, ocupante da vaga no 336710 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 Vi-

çosa, 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 015420/2017) 
 

No 0059/2018, DE 17/01/2018 – 1. conceder aposentadoria por invalidez, com 
proventos integrais, a FRANCISCO ADIR LOPES, matrículas 7564-7/UFV e 1103611-
0/Siape, ocupante da vaga no 339781 do cargo de Vigilante, nível de classificação D, 

nível de capacitação IV, padrão de vencimento 14, do Quadro de Pessoal da Univer-
sidade 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; 2. declarar extinto o referido cargo. (Pro-
cesso 015284/2017) 

 
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 23114.015186/2017, resolve 
 

No 0060/2018, DE 17/01/2018 – revogar a Portaria no 1.439/2017, de 



20/12/2017, publicada no DOU de 22/12/2017, Seção 2, p. 29, que trata do afasta-

mento, do País, do Professor Titular LAÉRCIO ZAMBOLIM, matrículas 5556-5/UFV e 
0429288-2/Siape, por motivo de cancelamento da viagem. 

 
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 § 3o do art. 98 da Lei no 
8.112/1990, de 11/12/1990, publicada no DOU de 12/12/1990, o Laudo Médico 

Pericial no 0.003.690/2018 e o que consta do Processo 014786/2017, resolve 
 

No 0061/2018, DE 17/01/2018 – alterar a jornada de trabalho do servidor VAL-
DIR LOPES FIALHO, matrículas 4868-2/UFV e 0428870-2/Siape, ocupante do cargo 
de Servente de Limpeza, de 40 (quarenta) horas semanais e 8 (oito) horas diárias 

para 20 (vinte) horas semanais e 4 (quatro) horas diárias, com remuneração inte-
gral, a partir de 10 de janeiro de 2018. 
 
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 000411/2018, resolve 
 

No 0062/2018, DE 17/01/2018 – designar os servidores JANDER ÂNGELO DIOGO 
FERREIRA, matrículas 11563-0/UFV e 2072924-6/Siape, e ISRAEL ROSA DA SILVA, 
matrículas 11828-1/UFV e 2143920-9/Siape, para substituírem o Professor RENATO 

PEREIRA DA SILVA, matrículas 10858-8/UFV e 1930295-1/Siape, no cargo de dire-
ção de Assessor Especial – Área de Saúde, CD-4, da Pró-Reitoria de Assuntos Comu-

nitários, nos períodos de 17 a 31/01/2018 e de 1o a 15/02/2018, respectivamente, 
por motivo de férias regulamentares do titular. 
 

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 23114.012725/2017, resolve 

 
No 0063/2018, DE 17/01/2018 – revogar a Portaria no 1.351/2017, de 

28/11/2017, publicada no DOU de 30/11/2017, Seção 2, p. 33, que trata do afasta-
mento, do País, da Professora Adjunta SIMONE MARTINS, matrículas 7304-0/UFV e 

2025827-8/Siape, por motivo de desistência da licença para capacitação. 
 
(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, na 
qualidade de representante legal da Patrocinadora-Instituidora do Agros - Instituto 
UFV de Seguridade Social, resolve 

 
No 0064/2018, DE 18/01/2018 – 1. exonerar, por término de mandato, os parti-

cipantes FERNANDO LAERCIO ALVES DA SILVA, matrícula 10517-1/UFV, e JÚLIO CÉ-
SAR FAUSTO DA SILVA, matrícula 6146-8/UFV, membros do Conselho Fiscal do 
Agros; 2. designar, como representantes da Patrocinadora-Instituidora UFV, os parti-

cipantes JOSÉ APARECIDO DE PAULA, matrícula 4701-5/UFV, e DANIEL LIMA CAR-
NEIRO, matrícula 4436-9/UFV, para comporem o Conselho Fiscal do Agros, como 

membros efetivo e suplente, respectivamente, com mandato de 4 (quatro) anos, a 



partir desta data. 

 
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 0065/2018, DE 18/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tem-
po de contribuição, com proventos integrais, a EDSON DE ARAÚJO, matrículas 5045-

8/UFV e 0428962-8/Siape, ocupante da vaga no 337466 do cargo de Administrador, 
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, cor-

respondente a 4/10 (quatro décimos) da Função Gratificada FG-1 e 6/10 (seis déci-
mos) da Função Gratificada FG-3; 2. declarar vago o referido cargo. (Processo 

000009/2018) 
 
No 0066/2018, DE 18/01/2018 – designar o servidor IVO MATEUS RODRIGUES 

PEREIRA, matrículas 11933-4/UFV e 2179063-1/Siape, para substituir o servidor JO-
SÉ MARIA MARTINS, matrículas 5793-2/UFV e 0429408-7/Siape, na função gratifica-

da de Diretor da Central de Experimentação, Pesquisa e Extensão do Triângulo Minei-
ro - Cepet, FG-2, bem como na função de Ordenador de Despesas, no período de 
15/01 a 13/02/2018, por motivo de férias regulamentares do titular, e reconhecer o 

exercício daquele servidor nas referidas funções no período de 1o/01 a 14/01/2018, 
por motivo de afastamento do titular. (Processo 000536/2018) 

 
No 0067/2018, DE 18/01/2018 – exonerar a servidora CILENE KNAUF LOPES, 
matrículas 8901-X/UFV e 1672941-5/Siape, da função gratificada de Chefe de Seção 

– Expediente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, FG-7, do Depar-
tamento de Engenharia Civil, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas. (Processo 

016900/2015) 
 
No 0068/2018, DE 18/01/2018 – exonerar o servidor MATEUS HENRIQUE DE 

CASTRO DIAS, matrículas 8897-8/UFV e 2673493-4/Siape, do cargo de direção de 
Diretor de Material, CD-3, da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento. (Processo 

000496/2018) 
 

No 0069/2018, DE 18/01/2018 – designar o servidor MATEUS HENRIQUE DE 
CASTRO DIAS, matrículas 8897-8/UFV e 2673493-4/Siape, para ocupar o cargo de 
direção de Coordenador da Auditoria Interna, CD-4, a partir de 19 de janeiro de 

2018. (Processo 000496/2018) 
 

No 0070/2018, DE 18/01/2018 – 1. exonerar a servidora JULIANA SARAIVA MO-
REIRA, matrículas 10381-0/UFV e 1817946-3/Siape, da função gratificada de Direto-
ra Assistente, FG-1, da Diretoria de Material, da Pró-Reitoria de Planejamento e Or-

çamento; 2. designar o servidor JULIO CESAR MENDES CAETANO, matrículas 11858-
3/UFV e 2147434-9/Siape, para ocupar a função gratificada de que trata o item an-

terior, a partir de 19 de janeiro de 2018. (Processo 000534/2018) 
 
No 0071/2018, DE 18/01/2018 – designar a servidora JULIANA SARAIVA MOREI-

RA, matrículas 10381-0/UFV e 1817946-3/Siape, para ocupar o cargo de direção de 
Diretora de Material, CD-3, da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento, a partir de 

19 de janeiro de 2018. (Processo 000534/2018) 



 

(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 0072/2018, DE 19/01/2018 – 1. designar os seguintes servidores para com-

porem a Comissão Permanente de Licitação da Universidade Federal de Viçosa, pelo 
período de 1 (um) ano: 

 
Presidente 

PAULA CAROLINA SANTOS LOPES - matrícula 11884-2/UFV 

 
Suplente 

FLÁVIA CRISTINA SANT’ANA - matrícula 12159-2/UFV 
 

Vogais 

THAÍS DE SOUZA LIMA PONTES - matrícula 11275-5/UFV 
CRISTIANE DE SOUZA CARNEIRO - matrícula 11474-X/UFV 

JOSÉ MAURO MAFFIA - matrícula 9921-X/UFV 
PATRÍCIA QUEIROZ NOGUEIRA - matrícula 11931-8/UFV 
 

2. determinar que os membros da Comissão, no exercício de seus mandatos, sem 
prejuízo de suas subordinações hierárquicas normais, respondam administrativamen-

te à Diretoria de Material no que diz respeito à escala de trabalho e férias. (Processo 
006570/2012) 
 

No 0073/2018, DE 19/01/2018 – designar a Professora REGINA CÉLIA SANTOS 
MENDONÇA, matrículas 7078-5/UFV e 0431331-6/Siape, para substituir o 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 19 a 25 de janeiro de 2018 e nos dias 27 e 28 de janeiro de 

2018, por motivo de afastamento do titular. (Processo 000515/2018) 
 

No 0074/2018, DE 22/01/2018 – designar o servidor JOSÉ GERALDO DE FREI-
TAS, matrículas 5280-9/UFV e 0429103-7/Siape, para substituir o servidor FRAN-

CISCO ANTÔNIO DE ARRUDA PINTO, matrículas 6433-5/UFV e 0429849-0/Siape, no 
cargo de direção de Diretor Financeiro, CD-3, da Pró-Reitoria de Planejamento e Or-
çamento, no período de 22/01 a 1o/02/2018, por motivo de férias regulamentares do 

titular, e reconhecer o exercício daquele servidor no cargo no período de 18 a 
21/01/2018, pelo mesmo motivo. (Processo 000511/2018) 

 
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 0075/2018, DE 22/01/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto AGUSTÍN ZSÖGÖN, matrículas 12006-5/UFV e 2229741-6/Siape, no período 
de 15 a 28 de fevereiro de 2018, incluindo o trânsito, para realizar visita técnica ao 

Laboratório de Genômica e Biotecnologia de Frutos do INRA, em Toulouse, França, 



com ônus limitado. (Processo 23114.015837/2017) 

 
No 0076/2018, DE 22/01/2018 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Adjunta CARLA CHRISTINA IMENES DE MORAIS, matrículas 11402-2/UFV e 
2049035-9/Siape, no período de 19 de fevereiro de 2018 a 18 de fevereiro de 2019, 

para realizar o pós-doutorado na área de Educação, na University of Sydney, Austrá-
lia, com ônus limitado. (Processo 23114.012467/2017) 
 

No 0077/2018, DE 22/01/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
Associado DENILSON SANTOS DE AZEVEDO, matrículas 7487-X/UFV e 1030541-

9/Siape, no período de 27 de fevereiro a 4 de março de 2018, incluindo o trânsito, 
para participar, com apresentação de trabalho, do XIII Congreso Iberoamericano de 
Historia de la Educación Latinoamericana, em Montevideo, Uruguai, com ônus Pro-

grama de Pós-Graduação em Educação - Capes/Proap (duas diárias) e ônus limitado 
(passagem aérea e taxa de inscrição). (Processo 23114.015322/2017) 

 
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 0078/2018, DE 23/01/2018 – 1. designar os Professores ANTONIO JACINTO 
DEMUNER, matrícula 6511-0/UFV, JORGE ABDALA DERGAM DOS SANTOS, matrícula 
6391-6/UFV, e o servidor CARLOS PACHECO DOS SANTOS, matrícula 11182-1/UFV, 

para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo Administra-
tivo Disciplinar com a finalidade de, no prazo de 60 (sessenta) dias, apurar os fatos 

relatados no referido Processo e emitir parecer; 2. convalidar os atos praticados por 
essa Comissão no período de 19 de novembro de 2017 até a presente data. (Proces-
so 009707/2017) 

 
No 0079/2018, DE 23/01/2018 – designar o servidor RICARDO GANDINI LUGÃO, 

matrículas 8312-7/UFV e 2287258-5/Siape, para substituir a servidora MARIA JOSÉ 
PAES ROQUE PINTO, matrículas 11049-3/UFV e 2051389-8/Siape, no cargo de dire-
ção de Assessor Especial, CD-4, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no período de 

22 a 26 de janeiro de 2018, por motivo de férias regulamentares da titular, e reco-
nhecer o exercício do servidor nesse cargo no dia 19/01/2018 e de 29 a 31/01/2018, 

por motivo de afastamento da titular. (Processo 000636/2018) 
 

No 0080/2018, DE 24/01/2018 – designar a servidora VÂNIA MARIA DUARTE 
GONÇALVES, matrículas 11082-5/UFV e 2987006-5/Siape, para substituir o Profes-
sor EDUARDO FRANÇA CASTRO, matrículas 8973-7/UFV e 1708310-1/Siape, no car-

go de direção de Diretor de Ensino, CD-4, do Campus UFV-Florestal, no período de 6 
de fevereiro a 20 de março de 2018, por motivo de férias regulamentares do titular. 

(Processo 000448/2018) 
 
No 0081/2018, DE 24/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tem-

po de contribuição, com proventos integrais, a DELLY OLIVEIRA FILHO, matrículas 
6444-0/UFV e 0429860-1/Siape, ocupante da vaga no 338271 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 Vi-
çosa, 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 015902/2017) 

 



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 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 
316, publicada no DOU de 19/10/2017; bem como o que consta do Processo 
006590/2016, resolve 

 
No 0082/2018, DE 24/01/2018 – nomear, em caráter efetivo, ALBERTO APARE-

CIDO DE ALMEIDA, habilitado em concurso público de provas, com homologação pu-
blicada no DOU de 30/06/2016, para o cargo de ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO, Nível de Classificação C, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimen-

to 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime de 40 horas semanais, 
código de vaga 337806. 

 
No 0083/2018, DE 24/01/2018 – nomear, em caráter efetivo, FERNANDO ARAU-
JO RODRIGUES, habilitado em concurso público de provas, com homologação publi-

cada no DOU de 30/06/2016, para o cargo de ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA IN-
FORMAÇÃO, Nível de Classificação C, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 

01, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime de 40 horas semanais, có-
digo de vaga 336373. 
 

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 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, o Decreto no 7.485/2011 e suas 

alterações, e a Portaria Interministerial no 316, publicada no DOU de 19/10/2017, 
bem como o que consta do Processo 005236/2017, resolve 

 
No 0084/2018, DE 24/01/2018 – 1. tornar sem efeito a Portaria no 1.411, de 
12/12/2017, publicada no DOU de 13/12/2017, Seção 2, p.16; 2. nomear, em cará-

ter efetivo, DANIEL CAMILO DE OLIVEIRA DUARTE, habilitado em concurso público 
de provas e títulos, com homologação publicada no DOU de 19/09/2017, para o car-

go de Professor da Carreira de Magistério Superior, Classe A, denominação Assistente 
A, Nível 1, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime de dedicação exclu-

siva, código de vaga 337846. 
 
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 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 

316, publicada no DOU de 19/10/2017, resolve 
 

No 0085/2018, DE 24/01/2018 – nomear, em caráter efetivo, RODRIGO GOMES 
DA COSTA, habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada 
no DOU de 18/01/2018, para o cargo de TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM 

DE SINAIS, Nível de Classificação D, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 
01, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime de 40 horas semanais, có-

digo de vaga 972598. (Processo 015962/2017) 



 

No 0086/2018, DE 24/01/2018 – nomear, em caráter efetivo, VIVIANE MARIA DE 
SOUSA RIBEIRO, habilitada em concurso público de provas, com homologação publi-

cada no DOU de 30/06/2016, para o cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, 
Nível de Classificação D, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Qua-

dro Permanente desta Instituição, em regime de 40 horas semanais, código de vaga 
338049. (Processo 006589/2016) 
 

No 0087/2018, DE 24/01/2018 – nomear, em caráter efetivo, ELAINE CRISTINA 
DA SILVA, habilitada em concurso público de provas, com homologação publicada no 

DOU de 30/06/2016, para o cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, Nível de 
Classificação D, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Perma-
nente desta Instituição, em regime de 40 horas semanais, código de vaga 338049. 

(Processo 006589/2016) 
 

No 0088/2018, DE 24/01/2018 – nomear, em caráter efetivo, GUALBERTO SOU-
ZA LIMA E SILVA, habilitado em concurso público de provas, com homologação publi-
cada no DOU de 30/06/2016, para o cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, 

Nível de Classificação D, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Qua-
dro Permanente desta Instituição, em regime de 40 horas semanais, código de vaga 

339702. (Processo 006589/2016) 
 
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 004408/2016, resolve 

 
No 0089/2018, DE 25/01/2018 – aplicar à empresa ALEXANDRE H M CHAMONE 
COMÉRCIO - EPP, CNPJ no 15.407.876/0001-24, a pena de advertência, cumulada 

com multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor dos contratos representa-
dos pelas Notas de Empenho nos 2017NE801068 e 2017NE801069, 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, 19.2, 19.2.1 do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
(SRP) no 124/2016, c/c art. 9º, IX, do Decreto no 7.892/2013, Ata de Registro de 

Preços no 176/2016, determinando, ainda, o registro das penalidades no Sicaf, nos 
termos do subitem 19.6 do instrumento convocatório. 

 
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 23114.015644/2017, resolve 
 

No 0090/2018, DE 25/01/2018 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 
Titular MARIA VERÔNICA DE SOUZA, matrículas 6738-5/UFV e 0431011-2/Siape, no 
período de 6 a 15 de abril de 2018, incluindo o trânsito, para participar, com apre-

sentação de trabalho, do 14º World Congress of The International Cartilage Repair 
Society – ICRS, em Macau, China, 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, resolve 
 

No 0091/2018, DE 25/01/2018 – 1. retificar a Portaria no 0086/2018, de 



24/01/2018, publicada no DOU de 25/01/2018, onde se lê “código de vaga 338049” 

leia-se “código de vaga 337823”; 2. manter inalteradas as demais disposições. (Pro-
cesso 006589/2016) 

 
No 0092/2018, DE 25/01/2018 – 1. conceder à viúva ANA MARIA SILVA DA PAI-

XÃO uma cota de pensão civil instituída pelo Sr. JOSÉ MARIA DA PAIXÃO, matrículas 
3324-3/UFV e 0428264-0/Siape, em razão de seu falecimento ocorrido em 4 de ja-
neiro de 2018, 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. au-
torizar o pagamento da referida pensão a contar de 4 de janeiro de 2018. (Processo 
000203/2018) 

 
No 0093/2018, DE 25/01/2018 – 1. conceder à viúva IDALINA APARECIDA MAR-

TINS DE OLIVEIRA uma cota de pensão civil instituída pelo Sr. CIRO GRAVINO DE 
OLIVEIRA, matrículas 4658-2/UFV e 0428811-7/Siape, em razão de seu falecimento 
ocorrido em 1o de janeiro de 2018, 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 1o 
de janeiro de 2018. (Processo 000155/2018) 

 
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. 3o do Decreto no 1.590, de 
10/08/1995, publicado no DOU de 11/08/1995, a aprovação “ad referendum” do 

Conselho Universitário, e o que consta do Processo 013242/2015, resolve 
 

No 0094/2018, DE 25/01/2018 – 1. autorizar os servidores da Biblioteca Central 
do Campus UFV - Viçosa que trabalham exclusivamente com atendimento ao público 
a cumprirem jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas sema-

nais, sem intervalo para refeições e sem redução da remuneração; 2. determinar a 
fixação, nas dependências do setor, em local visível e de grande circulação de usuá-

rios dos serviços, da escala nominal dos servidores que trabalharem em regime dife-
renciado, constando dias e horários de expediente; 3. determinar que a atualização 

da escala nominal de que trata o item anterior seja de responsabilidade do Diretor 
da Biblioteca Central. 
 

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. 3o do Decreto no 1.590, de 
10/08/1995, publicado no DOU de 11/08/1995, a aprovação “ad referendum” do 
Conselho Universitário, e o que consta do Processo 003030/2013, resolve 

 
No 0095/2018, DE 25/01/2018 – 1. autorizar os servidores da Biblioteca do 

Campus UFV – Rio Paranaíba que trabalham exclusivamente com atendimento ao 
público a cumprirem jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas 
semanais, sem intervalo para refeições e sem redução da remuneração; 2. determi-

nar a fixação, nas dependências do setor, em local visível e de grande circulação de 
usuários dos serviços, da escala nominal dos servidores que trabalharem em regime 

diferenciado, constando dias e horários de expediente; 3. determinar que a atualiza-



ção da escala nominal de que trata o item anterior seja de responsabilidade do Dire-

tor de Ensino do Campus UFV-Rio Paranaíba. 
 

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. 3o do Decreto no 1.590, de 
10/08/1995, publicado no DOU de 11/08/1995, a aprovação “ad referendum” do 
Conselho Universitário, e o que consta do Processo 013384/2015, resolve 

 
No 0096/2018, DE 25/01/2018 – 1. autorizar os servidores do Serviço de Limpe-

za Urbana, da Divisão de Gerenciamento de Resíduos, da Pró-Reitoria de Administra-
ção, a cumprirem jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas 
semanais, sem intervalo para refeições e sem redução da remuneração; 2. determi-

nar a fixação, nas dependências do setor, em local visível e de grande circulação de 
usuários dos serviços, da escala nominal dos servidores que trabalharem em regime 

diferenciado, constando dias e horários de expediente; 3. determinar que a atualiza-
ção da escala nominal de que trata o item anterior seja de responsabilidade do Chefe 
da  Divisão de Gerenciamento de Resíduos. 

 
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 0097/2018, DE 29/01/2018 – 1. conceder aposentadoria por invalidez, com 
proventos integrais, a MARIA IZABEL VIEIRA BOTELHO, matrículas 7787-9/UFV e 

1211027-5/Siape, ocupante da vaga no 336325 do cargo de Professor do Magistério 
Superior, Classe D, denominação Associado, nível 704, com doutorado, 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 Constitu-
cional no 70, de 29/03/2012, e dos arts. 186, inc. I, e 188, § 2o, da Lei no 8.112, de 

11/12/1990; 2. declarar vago o referido cargo. (Processo 013820/2017) 
 
No 0098/2018, DE 29/01/2018 – reconhecer o exercício do servidor CARLOS AN-

TÔNIO BASTOS, matrículas 8830-7/UFV e 1648097-2/Siape, em substituição à ser-
vidora 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 dia 26 de janeiro 
de 2018, por motivo de afastamento da titular. (Processo 000728/2018) 

 
No 0099/2018, DE 29/01/2018 – designar a Professora REJANE NASCENTES, 
matrículas 10037-4/UFV e 1563279-5/Siape, para substituir a Professora LILLIAN DO 

NASCIMENTO GAMBI, matrículas 11866-4/UFV e 2147772-1/Siape, no cargo de dire-
ção de Diretora de Pesquisa e Pós-Graduação, CD-4, do Campus UFV - Rio Paranaí-

ba, no período de 29 de janeiro a 27 de fevereiro de 2018, por motivo de férias re-
gulamentares da titular. (Processo 000170/2018) 
 

No 0100/2018, DE 29/01/2018 – designar o Professor LUCIANO GOMES FIETTO, 
matrículas 8520-0/UFV e 1452852-8/Siape, para substituir o Professor LUIZ ALE-

XANDRE PETERNELLI, matrículas 6781-4/UFV e 0431020-1/Siape, no cargo de dire-
ção de Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, CD-2, no período de 29 de janeiro a 
16 de fevereiro de 2018, por motivo de férias regulamentares do titular. (Processo 

000687/2018) 
 

No 0101/2018, DE 29/01/2018 – designar o Professor ROGÉRIO FUSCALDI LE-



LIS, matrículas 6417-3/UFV e 0429834-1/Siape, para substituir o Professor ANTÔ-

NIO 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 29 de janeiro a 9 de fevereiro de 2018, por motivo de férias regulamenta-
res do titular. (Processo 000741/2018) 

 
No 0102/2018, DE 29/01/2018 – 1. alterar a Portaria no 1.424/2017, de 
15/12/2017, que trata da substituição do Professor CARLOS DE CASTRO GOULART, 

matrículas 6611-7/UFV e 0429993-3/Siape, no cargo de direção de Pró-Reitor de 
Gestão de Pessoas, CD-2, que passa a ser nos seguintes períodos: 

Período Motivo 

15 a 26/12/2017 Férias regulamentares 

28 a 30/12/2017 Férias regulamentares 

02 a 09/01/2018 Férias regulamentares 

18 a 21/01/2018 Férias regulamentares 

31/12/2017 a 1º/01/2018 Afastamento 

2. manter inalteradas as demais disposições. (Processo 015424/2017) 

 
No 0103/2018, DE 30/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tem-
po de contribuição, com proventos integrais, a DANILO TEIXEIRA COELHO, matrícu-

las 6207-3/UFV e 0429679-9/Siape, ocupante da vaga no 338108 do cargo de Técni-
co de Laboratório/Área, nível de classificação D, 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, publica-
da no DOU de 06/07/2005; 2. declarar vago o referido cargo. (Processo 

000007/2018) 
 

No 0104/2018, DE 30/01/2018 – aplicar à empresa GACRUX PRODUTOS LABO-
RATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ no 20.777.134/0001-20, a pena de 
advertência, cumulada com multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor dos 

contratos representados pelas Notas de Empenho nos 2017NE801159, 
2017NE801410 e 2017NE801416, 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, 19.2.1 e 19.3 
do Edital de Pregão Eletrônico  para Registro de Preços no 129/2016, c/c art. 9º, IX, 
do Decreto no 7.892/2013, Ata de Registro de Preços no 234/2016, determinando, 

ainda, o registro das penalidades no Sicaf, nos termos do subitem 19.6 do instru-
mento convocatório. (Processo 005214/2016) 

 
No 0105/2018, DE 30/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tem-
po de contribuição, com proventos integrais, a CLÉRIO LOPES MILAGRES, matrículas 

4721-X/UFV e 0428825-7/Siape, ocupante da vaga no 337345 do cargo de Brigadista 
de Incêndio, 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; 2. declarar extinto o referido cargo. (Processo 014093/2017) 
 
No 0106/2018, DE 30/01/2018 – aplicar à empresa GOLD LIMP DISTRIBUIDORA 

DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS LTDA - ME, CNPJ no 11.251.668/0001-28, a pena de 
advertência, cumulada com multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor dos 

contratos representados pelas Notas de Empenho nos 2017NE801550, 
2017NE801560 e 2017NE801564, 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 15.2, 15.2.1 e 15.3 

do Edital de Pregão Eletrônico no 188/2017, determinando, ainda, o registro das pe-



nalidades no Sicaf, nos termos do subitem 15.6 do instrumento convocatório. (Pro-

cesso 007784/2017) 
 

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 23114.000697/2018, resolve 

 
No 0107/2018, DE 30/01/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Pró-Reitor 

de Pesquisa e Pós-Graduação LUIZ ALEXANDRE PETERNELLI, matrículas 6781-4/UFV 
e 0431020-1/Siape, no período de 24 de fevereiro a 4 de março de 2018, incluindo o 
trânsito, para participar do VI Seminário de Internacionalização Universitária e VII 

Workshop de Trabalho do Programa de Bolsas Brasil – PAEC OEA-GCUB, em Wa-
shington, D.C., EUA, com ônus UFV (seis diárias) e ônus limitado (passagem aérea). 

 
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 011521/2013, resolve 
 

No 0108/2018, DE 30/01/2018 – aplicar à empresa MINAS CIENTÍFICA LTDA, 
CNPJ no 04.511.624/0001-24, a pena de impedimento de licitar e contratar com a 
União pelo prazo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, a contar da publicação desta Por-

taria no Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor do contrato representado pela Nota de Empenho no 2013NE801002, bem como 

com sua rescisão, tudo com fundamento no art. 7o da Lei no 10.520/2002 e nos subi-
tens 15.1, 15.1.6, 15.2 e 15.2.2 do Edital de Pregão Eletrônico no 350/2013, deter-
minando, ainda, o registro das punições e o descredenciamento junto ao Sicaf, com 

arrimo no subitem 15.6 do referido Edital. 
 

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. 3o do Decreto no 1.590, de 

10/08/1995, publicado no DOU de 11/08/1995, a aprovação “ad referendum” do 
Conselho Universitário e o que consta do Processo 014866/2015, resolve 

 
No 0109/2018, DE 30/01/2018 – 1. autorizar os servidores da Divisão de Ali-

mentação do Campus UFV - Viçosa que trabalham exclusivamente na preparação de 
refeições a cumprirem jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) ho-
ras semanais, sem intervalo para refeições e sem redução da remuneração; 2. de-

terminar a fixação, nas dependências do setor, em local visível e de grande circula-
ção de usuários dos serviços, da escala nominal dos servidores que trabalharem em 

regime diferenciado, constando dias e horários de expediente; 3. determinar que a 
atualização da escala nominal de que trata o item anterior seja de responsabilidade 
da Chefia da Divisão de Alimentação, da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. 

 
(a) João Carlos Cardoso Galvão – Reitor em Exercício 
 

 

 

 



Ato normativo Nº1 de 30/01/2018 - DMT 

Dispõe sobre a responsabilidade de deliberar sobre pedidos de prorrogação de 

entrega e troca de marca de mercadorias. 

O Presidente da CTEE, no uso de suas atribuições e considerando a nova disposição 
contida na Portaria nº0022/2018, que possibilita a CTEE expedir normas internas no 

âmbito da análise e procedimentos de execução de empenho resolve: 

Autorizar os servidores dos setores de Almoxarifado e Serviço de Registro de Preços 
e Execução de Compras deliberar sobre as solicitações de prorrogação de entrega de 

mercadorias com prazo de até 30 (trinta) dias, desde que a solicitação seja realizada 
no prazo de entrega inicial estabelecido em edital e decidir sobre as solicitações de 

troca de marcas, desde que aprovadas pelos solicitantes.  

As autorizações de prorrogação ou de troca de marca devem ser anexadas aos 
processos e a nova data de entrega registrada no Sistema Integrado de Materiais 
(SIM). Júlio César Mendes Caetano - Presidente da CTEE 
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