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A TOS ADMIN ISTRA TI VOS  
de 18 de outubro de 2010 

 

REITORIA 

Portarias 1179/2010 a 1238/2010 

O Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto 

de 7 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 8 de outubro de 2008, 

considerando o que consta do Processo 015114/2010, resolve 

N° 1179/2010, DE 27/09/2010 - designar o servidor EDIR DE OLIVEIRA BARBOSA, 

matrículas 6076-3/UFV e 0429590-3/SIAPE, em substituição ao servidor JOSÉ GOUVEIA DA 

SILVA, matrículas 1926-7/UFV e 0427584-8/SIAPE, no cargo de direção de Diretor da Editora 

da UFV, CD-3, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, no período de 13 a 22 de outubro de 

2010, por motivo de férias regulamentares do titular. 

 

O Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto 

de 7 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 8 de outubro de 2008, 

considerando a Portaria 404, do MEC, de 23/04/09, publicada no Diário Oficial da União de 24 

de abril de 2009, resolve 

 

N° 1180/2010, DE 27/09/2010 – autorizar o afastamento, do País, do professor NEY 

SUSSUMU SAKIYAMA, matrículas 7719-4/UFV e 1218117-2/SIAPE, no período de 30 de 

setembro a 14 de outubro de 2010, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de 

trabalho, da 23rd International Conference on Coffee Sience – ASIC 2010, em Bali, e realizar 

visita técnica ao Indonesian Coffe and Cocoa Research Institute, em Nusa Dua, Indonésia, com 

ônus FAPEMIG (passagem aérea e taxa de inscrição) e CNPq (diárias). ( Processo 

23114.014999/2010) 

N° 1181/2010, DE 27/09/2010 – autorizar o afastamento, do País, do professor GUIDO 

ASSUNÇÃO RIBEIRO, matrículas 5619-7/UFV e 0430578-0/SIAPE, no período de 14 a 20 de 

novembro de 2010, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de trabalhos, da VI 

International Conference on Forest Fire Research, em Coimbra, Portugal, com ônus FAPEMIG 

(passagem aérea, diárias e taxa de inscrição). (Processo 23114.014842/2010) 

 

O Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto 

de 7 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 8 de outubro de 2008, 

resolve 

 

N° 1182/2010, DE 27/09/2010 - 1. retificar a Portaria 1037/2010, de 18 de agosto de 

2010, publicada no Campus Oficial de 16 de setembro de 2010, onde se lê “Processo 

011325/2010” leia-se “Processo 014524/2007”;2. manter inalteradas as demais disposições. 

(Processo 014524/2007) 

 

N° 1183/2010, DE 28/09/2010 -1. exonerar, a pedido, o servidor LUIS CLÁUDIO INÁCIO 

DA SILVEIRA, matrículas 6659-1/UFV e 0139979-1/SIAPE, da função gratificada de Chefe de 

Seção - Estação Experimental de Cana-de-Açúcar de Oratórios, FG-6, do Departamento de 
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Fitotecnia, do Centro de Ciências Agrárias;2. designar o servidor VICENTE DE FREITAS 

MARTINS DE SOUZA, matrículas 6669-9/UFV e 139984-8/SIAPE, para ocupar a função 

gratificada de que trata o item anterior. (Processo 014334/2010) 

 

N° 1184/2010, DE 28/09/2010 - 1. conceder à viúva EDNA MARIA LISBOA DA SILVA, uma 

cota de pensão vitalícia relativa à remuneração do Senhor ANTÔNIO LISBOA DA SILVA, 

matrículas 0416-2/UFV e 0426945-7/SIAPE, aposentado voluntariamente, por idade, com 

proventos proporcionais conforme Portaria no 227/1999, de 8 de abril de 1999, publicada no 

Diário Oficial da União de 13 de abril de 1999, alterada pela Portaria no 1283/2009, de 18 no 

Diário Oficial da União de 20 de novembro de 2009, no cargo de contramestre, atualmente 

nível de classificação C, nível de capacitação I, padrão de vencimento 09, do Quadro Pessoal 

da Universidade Federal de Viçosa, em razão de seu falecimento ocorrido em 18 de setembro 

de 2010, por força no disposto no Artigo 40 (parágrafo 7o, inciso I) da Constituição Federal, 

com a redação dada pela Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, c/c o 

Artigo 2o (inciso I) da Lei 10.887, de 18 de junho de 2004, e nos Artigos  216 (parágrafo 1o), 

217 (inciso I, alínea “a”) e 218 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990;2. autorizar o 

pagamento da referida pensão a contar de 18 de setembro de 2010. (Processo 014963/2010) 

 

N° 1186/2010, DE 28/09/2010 - designar a servidora LÉA REGINA DE MEDEIROS, 

matrículas 7413-6/UFV e 1049836-5/SIAPE, para substituir a professora KÁTIA DE LOURDES 

FRAGA, matrículas 8537-5/UFV e 1533405-1/SIAPE, no cargo de direção de Coordenador de 

Comunicação Social, CD-4, no período de 30 de setembro a 4 de outubro de 2010, por motivo 

de afastamento da titular. (Processo 015183/2010) 

 

(a) Luiz Cláudio Costa, Reitor 

 

A Vice-Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela 

Portaria 0832/2008, de 12/11/2008, publicada no Diário Oficial da União de 13/11/2008, 

considerando o que consta do Processo 004715/2009, resolve 

 

N° 1187/2010, DE 28/09/2010 - designar os professores MARCO AURÉLIO PEDRON E 

SILVA, matrícula 5528-X/UFV, ANGELA MARIA SOARES FERREIRA, matrículas 6534-X/UFV, e 

SUKARNO OLAVO FERREIRA, matrícula 7793-3/UFV, para, sob a presidência do primeiro, 

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

os fatos relatados no referido do processo. 2. convalidar os atos da referida Comissão, 

relativos à apuração desses fatos, nos dias 26 e 27 de setembro de 2010. 

 

(a) Nilda de Fátima Ferreira Soares, Reitora em Exercício 

 

O Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto 

de 7 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 8 de outubro de 2008, 

considerando a Portaria 404, do MEC, de 23/04/09, publicada no Diário Oficial da União de 24 

de abril de 2009, e o que consta do Processo 23114.015187/2010, resolve 

 

N° 1188/2010, DE 28/09/2010 - autorizar o afastamento, do País, do professor ALISSON 

CARRARO BORGES, matrículas 8332-1/UFV e 1459396-6/SIAPE, no período de 3 a 10 de 

outubro de 2010, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de trabalho, da 12th 

International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, em Veneza, Itália, 

com ônus FAPEMIG (passagem aérea, diárias e taxa de inscrição). 

 

O Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto 

de 7 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 8 de outubro de 2008, em 

cumprimento à decisão judicial exarada nos autos do mandado de Segurança no 
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2010.28.00.006794-0, em trâmite na 10ª Vara da Justiça Federal de 1ª Instância de Minas 

Gerais, e o que consta do Processo 005916/2010, resolve 

 

N° 1189/2010, DE 29/09/2010 - nomear, com efeitos retroativos a 31/12/2009, SAMUEL 

ARRUDA ARCANJO, habilitado em concurso público, homologado em 30/12/2009, para o cargo 

de Técnico de Laboratório/Área, nível de classificação D, nível de capacitação I, padrão de 

vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime de 40 horas semanais, 

decorrente de vaga autorizada pelo Ministério da Educação, código no 869707, conforme Anexo 

II da Portaria no 1.535, publicada no DOU de 22/12/2008. 

 

O Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto 

de 7 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 8 de outubro de 2008, 

considerando a Portaria 404, do MEC, de 23/04/09, publicada no Diário Oficial da União de 24 

de abril de 2009, resolve 

 

N° 1190/2010, DE 29/09/2010 - autorizar o afastamento, do País, do professor 

LEONARDO BONATO FELIX, matrículas 8468-9/UFV e 1467667-5/SIAPE, no período de 19 a 23 

de outubro de 2010, incluindo o trânsito, para participar, como avaliador do Sistema ARCU-

SUR, do processo de Acreditação do Curso de Engenharia Elétrica da Universidad Del Cono Sur 

de las Américas, em Assunção, Paraguai, com ônus limitado. (Processo 23114.015052/2010) 

 

N° 1191/2010, DE 29/09/2010 - autorizar o afastamento, do País, da Professora ADRIANA 

FERREIRA DE FARIA, matrículas 8596-0/UFV e 1559858-9/SIAPE, no período de 16 a 20 de 

outubro de 2010, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de trabalho, do 

Congreso Ingenieria 2010 – Argentina, em Buenos Aires, Argentina com ônus UFV (quatro 

diárias) e ônus limitado (passagem aérea e taxa de inscrição). (Processo 23114.015212/2010) 

 

O Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto 

de 7 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 8 de outubro de 2008, 

considerando o Artigo 122 (parágrafo 2o) do Regimento Geral desta Universidade e o que conta 

dos Processos 011324/2010, 014255/2010, 007629/2010, 010885/2010, 010802/2010 e 

010780/2010, resolve 

 

N° 1192/2010, DE 29/09/2010 - designar os professores GABRIEL PIRES, matrícula 

10018-8/UFV, HILÁRIO CUQUETTO MANTOVANI, matrícula 7667-8/UFV, e AGOSTINHO LOPES 

DE SOUZA, matrícula 4196-3/UFV; e a acadêmica LAYZA QUEIRÓZ SANTOS, matrícula 53028, 

para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo Disciplinar com a 

finalidade de, no prazo de 60 (sessenta) dias, apurar os fatos relatados nos referidos 

processos. 

 

O Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto 

de 7 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 8 de outubro de 2008, 

considerando o que consta do, resolve 

 

N° 1193/2010, DE 29/09/2010 - 1. alterar a aposentadoria do servidor JOSÉ BARBOSA DE 

FREITAS, matrículas 6484-0/UFV e 0429985-3/SIAPE, aposentado por tempo de contribuição, 

com proventos proporcionais, conforme Portaria no. 0214/2003, de 9 de maio de 2003, 

publicado no Diário Oficial da União de 12 de maio de 2003, para alterar a proporcionalidade 

de seus proventos de 70% (setenta por cento) para 80% (oitenta por cento), nos termos do 

Artigo 8o (inciso I e II, parágrafo 1o, inciso I, alínea “a” e “b” e inciso II) da Emenda 

Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, publicada no Diário Oficial da União de 16 

de dezembro de 1998;2. manter inalteradas as demais disposições. (Processo 012020/2010) 

 

N° 1194/2010, DE 29/09/2010 - designar o Procurador Federal AFONSO SÉRGIO CORRÊA 

DE FARIA, matrículas 5910-2/UFV e 0429493-1/SIAPE, para substituir o Procurador PAULO 
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AUGUSTO MALTA MOREIRA, matrículas 7877-8/UFV e 2060230-1/SIAPE, no cargo de direção 

de Procurador-Chefe, CD-3, no período de 11 a 15 de outubro de 2010, por motivo de férias 

regulamentares do titular. (Processo 015286/2010) 

 

(a) Luiz Cláudio Costa, Reitor 

 

O Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto 

de 7 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 8 de outubro de 2008, 

considerando o que consta do Processo 014360/2010, resolve 

 

N° 1195/2010/RTR, de 01/10/2010 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a IVO GOMES DE OLIVEIRA, matrículas 6088-7/UFV e 

0429598-9/SIAPE, ocupante da vaga 338036, do cargo de Técnico em Contabilidade, nível de 

classificação D, nível de capacitação IV, padrão de vencimento 14, do Quadro da Universidade 

Federal de Viçosa, nos termos do Artigo 3o (incisos I, II e III) da Emenda Constitucional no 47, 

de 5 de julho de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 6 de julho de 2005, com a 

vantagem pessoal prevista no Artigo 62-A da Lei 8.112/90, de 11 de dezembro de 1990, 

correspondente a 4/10 (quatro décimos) da Função Gratificada FG-3;2. declarar vago o 

referido cargo. 

 

O Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto 

de 7 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 8 de outubro de 2008, 

considerando o Artigo 36 da lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o que consta do 

Processo 002407/2009, resolve 

 

N° 1196/2010/RTR, de 01/10/2010 – prorrogar, por 12 (doze) meses, a lotação 

provisória do professor JOSÉ ELIAS SAID DE REZENDE, matrículas 5643-X/UFV e 0430864-

9/SIAPE, no Departamento de Engenharia Florestal, do Centro de Ciências Agrárias, a contar 

de 25 de julho de 2010. 

 

O Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto 

de 7 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 8 de outubro de 2008, 

resolve 

 

N° 1197/2010/RTR, de 01/10/2010 – 1. conceder ao viúvo MILTON ISIDORO RIBEIRO, 

uma cota de pensão vitalícia relativa à remuneração da Senhora MARIA ASSUNÇÃO 

MARANGON RIBEIRO, matrículas 5518-2/UFV e 0429263-7/SIAPE, aposentada 

voluntariamente, por idade, com proventos proporcionais conforme Portaria no 931/1994, de 

13 de setembro de 1994, publicada no Diário Oficial da União de 19 de setembro de 1994, no 

cargo de Servente de Limpeza, atualmente nível de classificação A, nível de capacitação I, 

padrão de vencimento 08, do Quadro Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, em razão de 

seu falecimento ocorrido em 22 de setembro de 2010, por força no disposto no Artigo 40 

(parágrafo 7o, inciso I) da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 

Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, c/c o Artigo 2o (inciso I) da Lei 10.887, de 

18 de junho de 2004, e nos Artigos 216 (parágrafo 1o), 217 (inciso I, alínea “a”) e 218 da Lei 

8.112, de 11 de dezembro de 1990;2. autorizar o pagamento da referida pensão a contar de 

22 de setembro de 2010. (Processo 015145/2010) 

 

N° 1198/2010/RTR, de 01/10/2010 – aplicar à empresa MFC COMÉRCIO DE PRODUTOS 

PARA LABORATÓRIO LTDA, com sede à Rua Boa Vizinhança, no 75, Bairro Basílio Machado, 

SÃO PAULO, SP, CEP 04289-060, inscrita sob o CNPJ 08.988.798/0001-33, as penas de 
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advertência cumulada com a multa de 10% (dez por cento) do valor da Contrato representado 

pela Nota de Empenho no 902462/2009, face ao descumprimento das obrigações assumidas 

com esta instituição, tudo com fundamento no Artigo 87 inciso I e II da Lei 8.666/93, c/c o 

Artigo 9o da Lei 10520/2002 e subitens 12.2, 12.2.2, 12.3 e 12.5 do Edital de Pregão no 

421/2009 do Processo Administrativo 008946/2009, a contar da publicação desta Portaria no 

Diário Oficial da União, determinando ainda, o registro das punições junto ao Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF, como determina o Parágrafo 2o do Artigo 1o 

do Decreto 3.722/2001 com a redação dada pelo Decreto 4.485/2002. (Processo 

008946/2009) 

 

N° 1199/2010/RTR, de 01/10/2010 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a DOMÍCIO DO NASCIMENTO JUNIOR, matrículas 1482-

6/UFV e 0427335-7/SIAPE, ocupante da vaga 336054, do cargo de Professor de 3o Grau, 

Titular, com Doutorado, em regime de dedicação exclusiva, do Quadro da Universidade Federal 

de Viçosa, nos termos do Artigo 3o (incisos I, II e III) da Emenda Constitucional no 47, de 5 de 

julho de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 6 de julho de 2005, com a vantagem 

pessoal prevista no Artigo 62-A da Lei 8.112/90, de 11 de dezembro de 1990, correspondente 

a 2/10 (dois décimos) do Cargo de Direção CD-3;2. declarar vago o referido cargo.(Processo 

012078/2010) 

 

N° 1200/2010/RTR, de 04/10/2010 – designar a servidora LÚCIA REGINA APOLINÁRIO, 

matrículas 6166-2/UFV e 0429644-6/SIAPE, para substituir o professor JOÃO CARLOS PEREIRA 

DA SILVA, matrículas 3133-X/UFV e 0428130-9/SIAPE, no cargo de direção de Assessor 

Especial, CD-4, no dia 11 de outubro de 2010, por motivo de afastamento do titular. (Processo 

015334/2010) 

 

N° 1201/2010/RTR, de 04/10/2010 – aplicar à empresa MARIA APARECIDA FERREIRA 

DAVID-ME, com sede à Av. Bernardo Mascaranhas, no 615, apt. 401, bloco A, Bairro Fábrica, 

Juiz de Fora, MG, CEP 36080-000, inscrita sob o CNPJ 10.255.159/0001-00, as penas de 

impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de 01 (um) mês, cumulada com a 

pena de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato representado pela Nota de 

Empenho no 2009NE902533, face à inexecução total das obrigações assumidas através do 

contrato (nota de empenho) constante no processo administrativo no 008948/2009, tudo com 

fundamento no Art. 28 do Decreto no 5.450/2005 e seu parágrafo único, Art. 87 (inciso II) da 

Lei 8.666/93 e subitens 12.1, 12.1.6, 12.2, 12.2.2 e 12.5 do Edital de Pregão no 425/2009, a 

contar da publicação desta Portaria no Diário Oficial da União, determinando ainda, o registro 

das punições e descredenciamento junto ao sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, como determina o parágrafo segundo do Artigo 1o do Decreto 

3.722/2001, com redação dada pelo Decreto 4.485/2002. (Processo 008948/2009) 

 

(a) Luiz Cláudio Costa, Reitor. 

 

A Vice-Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela 

Portaria 0832/2008, de 12/11/2008, publicada no Diário Oficial da União de 13/11/2008, 

considerando a Portaria 404, do MEC, de 23/04/09, publicada no Diário Oficial da União de 24 

de abril de 2009, resolve 

 

N° 1203/2010/RTR, de 05/10/2010 – autorizar o afastamento, do País, do professor 

RUBENS CHAVES DE OLIVEIRA, matrículas 7820-4/UFV e 6428873-3/SIAPE, no período de 9 a 

19 de outubro de 2010, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de trabalhos, 

da XXI TECNICELPA Conference and Exhibition/VI CIADICYP 2010, em Lisboa e Coimbra, 
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Portugal com ônus limitado. (Processo 23114.015330/2010) 

 

N° 1204/2010/RTR, de 05/10/2010 – autorizar o afastamento, do País, da professora 

SOLANGE PIMENTEL CALDEIRA, matrículas 8134-5/UFV e 1368644-8/SIAPE, no período de 18 

a 25 de outubro de 2010, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de trabalho, 

do 1o Seminário Internacional “Dança na Maturidade”, em Lisboa, Portugal com ônus UFV 

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

23114.015310/2010) 

 

N° 1205/2010/RTR, de 05/10/2010 – autorizar o afastamento, do País, da professora 

ANDRÉA BERGALLO SNIZEK, matrículas 10181-8/UFV e 1448083-5/SIAPE, no período de 3 de 

dezembro de 2010 a 4 de janeiro de 2011, para realizar trabalho de tese de doutorado em 

Motricidade Humana e ministrar aulas no mestrado em Performance Artística/Dança na 

Universidade Técnica de Lisboa, Portugal, com ônus UFV (passagem aérea e cinco diárias). 

(Processo 23114.005667/2010) 

 

A Vice-Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela 

Portaria 0832/2008, de 12/11/2008, publicada no Diário Oficial da União de 13/11/2008, 

resolve 

 

N° 1206/2010/RTR, de 05/10/2010 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a ADAIR JOSÉ REGAZZI, matrículas 2088-5/UFV e 

0427690-9/SIAPE, ocupante da vaga no 336335 do cargo de Professor de 3o Grau, titular, com 

doutorado, em regime de dedicação exclusiva, do Quadro da Universidade Federal de Viçosa, 

nos termos do Artigo 3o (incisos I, II e III) da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 

2005, publicada no Diário Oficial da União de 6 de julho de 2005;2. declarar vago o referido 

cargo. (Processo 009118/2010) 

 

N° 1207/2010/RTR, de 05/10/2010 – designar a servidora LÚCIA REGINA APOLINÁRIO, 

matrículas 6166-2/UFV e 0429644-6/SIAPE, para substituir o professor JOÃO CARLOS PEREIRA 

DA SILVA, matrículas 3133-X/UFV e 0428130-9/SIAPE, no cargo de direção de Assessor 

Especial, CD-4, no período de 4 a 8 de outubro de 2010, por motivo de afastamento do titular. 

(Processo 015334/2010) 

 

N° 1208/2010/RTR, de 05/10/2010 – reconduzir o professor LEONARDO BONATO FELIX, 

matrículas 8468-9/UFV e 1467667-5/SIAPE, ao desempenho da função de Coordenador do 

Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas. 

(Processo 015514/2010) 

 

N° 1209/2010/RTR, de 05/10/2010 – 1. autorizar o ponto facultativo de docentes e 

servidores técnico-administrativos no dia 11 de outubro de 2010, segunda-feira, exceto nos 

locais em que os serviços, por serem essenciais, não podem ser interrompidos;2. ressaltar que 

a concessão acima referida é condicionada à respectiva compensação, na forma do Artigo 44, 

inciso II da Lei no 8.112/90;3. caso esteja previsto realização de provas, exames ou qualquer 

atividade acadêmica deverão ser resolvidas diretamente com o professor e/ou chefia imediata. 

 

N° 1210/2010/RTR, de 08/10/2010 – 1. conceder a viúva CLARA DA SILVA, uma cota de 

pensão vitalícia relativa à remuneração do Senhor VICENTE MARTINS DE PAIVA, matrículas 

0447-2/UFV e 0426962-7/SIAPE, aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais, 

conforme Portaria no 0692/1196, de 23 de julho de 1996, publicada no Diário Oficial da União 

de 26 de julho de 1996, no cargo de Contínuo, atualmente nível de classificação C, nível de 

capacitação I, padrão de vencimento 08, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de 

Viçosa, em razão de seu falecimento ocorrido em 20 de setembro de 2010, por força do 

disposto no Artigo 40 (parágrafo 7o, inciso I) da Constituição Federal, com a redação dada pela 

Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, c/c o Artigo 2o (inciso I) da Lei no 
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10.887, de 18 de junho de 2004, e dos Artigos 216 (parágrafo 1o), 217 (inciso I, alínea “a”) e 

218 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990;2. autorizar o pagamento da pensão a contar 

de 20 de setembro de 2010.(Processo 015237/2010) 

 

N° 1211/2010/RTR, de 08/10/2010 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a LUIZ AURÉLIO RAGGI, matrículas 1429-X/UFV e 

0427319-5/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de 3º. Grau, titular, com doutorado, em 

regime de dedicação exclusiva, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, nos 

termos do Artigo 3o (incisos I, II e III) da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, 

publicada no Diário Oficial da União de 6 de julho de 2005, com a vantagem pessoal prevista 

no Artigo 62-A da Lei 8.112/90, de 11 de dezembro de 1990, correspondente a 4/10 da 

Função Gratificada FG-1 e 4/10 do Cargo de Direção CD-3;2. declarar vago o referido cargo. 

(Processo 006312/2003) 

 

N° 1212/2010/RTR, de 08/10/2010 – designar o servidor JOSÉ GERALDO DE FREITAS, 

matrículas 5280-9/UFV e 0429103-7/SIAPE, para substituir o servidor FRANCISCO 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 Orçamento, no dia 8 de outubro 

de 2010, por motivo de afastamento do titular, e reconhecer o exercício desse servidor nesse 

cargo nos dias 6 e 7 de outubro de 2010, pelo mesmo motivo. (Processo 015654/2010) 

 

A Vice-Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela 

Portaria 0832/2008, de 12/11/2008, publicada no Diário Oficial da União de 13/11/2008, 

considerando o disposto do Artigo 34 (inciso II) da Lei 8.112/90, de 11 de dezembro de 1990, 

publicada no Diário Oficial da União de 12 de dezembro de 1990, que consta do Processo 

001556/2010, resolve 

 

N° 1213/2010/RTR, de 08/10/2010 – 1 exonerar, por não ter entrado em exercício no 

prazo estabelecido, o servidor, THIAGO VINICIUS TOLEDO, matrícula 10380-2/UFV, ocupante 

do cargo de Técnico de Laboratório/Área, nível de classificação D, nível de capacitação 01, 

padrão de vencimento 001, código de vaga 869710, a contar de 7 de outubro de 2010;2. 

declarar vago o referido cargo. 

 

A Vice-Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela 

Portaria 0832/2008, de 12/11/2008, publicada no Diário Oficial da União de 13/11/2008, 

considerando o que dispõem o Artigo 37 (inciso II) da Constituição Federal; o Artigo 10 da Lei 

8.112/1990, o Artigo 12 d0 anexo ao Decreto no 94.664/1987; a Portaria MPOG no 124, 

publicada no DOU de 16/03/2010, a Portaria MEC no 327, publicada no DOU de 22/03/2010, a 

Portaria MEC no 1.071, publicada no DOU de 24/08/2010, e considerando o que consta do 

Processo 001953/2009, resolve 

 

N° 1214/2010/RTR, de 08/10/2010 – nomear, em caráter efetivo, RENÊ CHAGAS DA 

SILVA, habilitado em concurso público de provas e títulos, homologado em 10/06/2009, para o 

cargo de Professor de Carreira de Magistério Superior, Adjunto I, do Quadro Permanente desta 

Instituição, em regime de dedicação exclusiva, decorrente de vaga autorizada pelo Ministério 

da Educação, código no 897895, conforme Anexo V da Portaria MEC no 346, publicada no DOU 

de 26/03/2010 . 

 

A Vice-Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela 

Portaria 0832/2008, de 12/11/2008, publicada no Diário Oficial da União de 13/11/2008, 

considerando o que consta do Processo 010449/2010, resolve 

 

N° 1215/2010/RTR, de 08/10/2010 – prorrogar, por 30 (trinta) dias, a contar de 7 de 

outubro de 2010, o prazo para que a comissão instituída pela Portaria 1120, de 8 de setembro 
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de 2010, conclua seus trabalhos. 

 

A Vice-Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela 

Portaria 0832/2008, de 12/11/2008, publicada no Diário Oficial da União de 13/11/2008, em 

cumprimento à decisão judicial exarada nos autos do Mandado de Segurança no 32708-

38.2010.4.01.3800, em trâmite na 7a Vara da Justiça Federal de 1a Instância de Minas Gerais, 

resolve 

 

N° 1216/2010/RTR, de 08/10/2010 – nomear LEONARDO BRANDÃO NOGUEIRA, 

habilitado em concurso público, homologado em 30/12/2009, para o cargo de Técnico de 

Laboratório, nível de classificação D, nível de capacitação I, padrão de vencimento 01, do 

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

autorizada pelo Ministério da Educação, código no 869703, conforme Anexo II da Portaria MEC 

no 1.535, publicada no DOU de 22/12/2010. 

 

A Vice-Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela 

Portaria 0832/2008, de 12/11/2008, publicada no Diário Oficial da União de 13/11/2008, em 

cumprimento à decisão concessiva de liminar exarada nos autos do Mandado de Segurança no 

2010.38.00.002334-2, em trâmite na 19a Vara da Justiça Federal de 1a Instância de Minas 

Gerais, resolve 

N° 1217/2010/RTR, de 08/10/2010 – nomear MÁRCIO KUSUNOKI, habilitado em 

concurso público, homologado em 30/12/2009, para o cargo de Técnico de Tecnologia da 

Informação, nível de classificação D, nível de capacitação I, padrão de vencimento 01, do 

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

autorizada pelo Ministério da Educação, código no 870804, conforme Anexo da Portaria MEC no 

928, publicada no DOU de 28/09/2009. 

 

A Vice-Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela 

Portaria 0832/2008, de 12/11/2008, publicada no Diário Oficial da União de 13/11/2008, 

considerando a Portaria 404, do MEC, de 23/04/09, publicada no Diário Oficial da União de 24 

de abril de 2009, resolve 

 

N° 1218/2010/RTR, de 08/10/2010 – autorizar o afastamento, do País, da professora 

EUNIZE MACIEL ZAMBOLIM, matrículas 6140-9/UFV e 0429622-5/SIAPE, no período de 29 de 

outubro a 27 de novembro de 2010, incluindo o trânsito, para realizar missão de trabalho no 

Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro/Instituto de Investigação Científica Tropical, 

no âmbito do projeto “Análise Transcricional e Proteômica da Interação Coffea Arábica – 

Hemileia Vastatrix”, em Oeiras, Portugal, com ônus projeto CAPES/FCT no 269/2010 

(passagem aérea e diárias). (Processo 23114.015357/2010) 

 

N° 1219/2010/RTR, de 08/10/2010 – autorizar o afastamento, do País, do professor 

EDSON FERREIRA DE CARVALHO, matrículas 8611-8/UFV e 0414819-6/SIAPE, no período de 

18 a 23 de outubro de 2010, incluindo o trânsito, para participar, como conferencista, do XI 

Simpósio Internacional Gestão Ambiental em Âmbitos Locais, em Madrid, Espanha, com ônus 

limitado. (Processo 23114.015526/2010) 

 

N° 1220/2010/RTR, de 08/10/2010 – autorizar o afastamento, do País, do professor 

MAURI MARTINS TEIXEIRA, matrículas 5167-5/UFV e 0429031-6/SIAPE, no período de 19 a 27 

de outubro de 2010, incluindo o trânsito, para participar de reunião da RED CYTED “Técnicas 

Sostenibles de Distribución de Plaguicidas (PULSO)”, em Montevidéu, Uruguai, com ônus 

limitado. (Processo 23114.015362/2010) 

 

N° 1221/2010/RTR, de 08/10/2010 – autorizar o afastamento, do País, do professor 

LAÉRCIO ZAMBOLIM, matrículas 5556-5/UFV e 0429288-2/SIAPE, no período de 29 de outubro 

a 27 de novembro de 2010, incluindo o trânsito, para realizar missão de trabalho no Centro de 
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Investigação das Ferrugens do Cafeeiro/Instituto de Investigação Científica Tropical, no âmbito 

do Projeto “Análise Transcricional e Proteômica da Interação Coffea Arábica – Hemileia 

Vastatrix”, em Oeiras, Portugal, com ônus Projeto CAPES/FCT no 269/2010 (passagem aérea e 

diárias). (Processo 23114.015358/2010) 

 

N° 1222/2010/RTR, de 08/10/2010 – autorizar o afastamento, do País, do professor 

ERALDO RODRIGUES DE LIMA, matrículas 7427-6/UFV e 2060289-1/SIAPE, no período de 15 a 

21 de outubro de 2010, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de trabalho, do 

1st Latin American Meeting of Chemical Ecology, em Colônia, Uruguai, com ônus 

CAPES/PROEX-Entomologia (passagem aérea) e CNPq-INCT Semioquímicos na Agricultura 

(diárias). (Processo 23114.015813/2010) 

 

(a) Nilda de Fátima Ferreira Soares, Reitora em Exercício 

 

O Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto 

de 7 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 8 de outubro de 2008, 

considerando o que consta do, resolve 

 

N° 1223/2010/RTR, de 13/10/2010 – reconhecer o exercício da servidora CÁSSIA 

APARECIDA IRIA RODRIGUES, matrículas 7351-2/UFV e 1038261-8/SIAPE, em substituição ao 

servidor EDSON MARTINHO RAMOS, matrículas 5902-1/UFV e 0429488-5/SIAPE, no cargo de 

direção de Assessor Especial da Pró-Reitoria de Ensino, CD-4, no dia 22 de setembro de 2010, 

por motivo de afastamento do titular. (Processo 014914/2010) 

N° 1224/2010/RTR, de 13/10/2010 – reconhecer o exercício da servidora LÚCIA HELENA 

GAZOLLA REIS DE SOUZA, matrículas 8574-X/UFV e 6429979-4/SIAPE, em substituição ao 

professor JOSÉ MARIA MOREIRA DIAS, matrículas 6711-3/UFV e 0430987-4/SIAPE, no cargo 

de direção de Assessor Especial da Pró-Reitoria de Ensino, CD-4, no dia 29 de setembro de 

2010, por motivo de afastamento do titular. (Processo 015236/2010) 

 

N° 1225/2010/RTR, de 13/10/2010 – designar o servidor JOSÉ GERALDO DE FREITAS, 

matrículas 5280-9/UFV e 0429103-7/SIAPE, para substituir o servidor FRANCISCO 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 Orçamento, no período de 13 a 19 

de outubro de 2010, por motivo de afastamento do titular. (Processo 015853/2010) 

 

N° 1226/2010/RTR, de 13/10/2010 – 1. conceder a viúva MARIA DO CARMO DE FREITAS, 

uma cota de pensão vitalícia relativa à remuneração do Senhor JOSÉ PAULO DE FREITAS, 

matrículas 9742-X/UFV e 0430188-1/SIAPE, aposentado por invalidez permanente, com 

proventos proporcionais, conforme Portaria no 0473/2005, de 18 de agosto de 2005, publicada 

no Diário Oficial da União de 19 de agosto de 2005, no cargo de Servente de Obras, 

atualmente nível de classificação A, nível de capacitação I, padrão de vencimento 09, do 

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

em 29 de setembro de 2010, por força do disposto no Artigo 40 (parágrafo 7o, inciso I) da 

Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 41, de 19 de 

dezembro de 2003, c/c o Artigo 2o (inciso I) da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, e dos 

Artigos 216 (parágrafo 1o), 217 (inciso I, alínea “a”) e 218 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 

1990;2. autorizar o pagamento da pensão a contar de 29 de setembro de 2010. (Processo 

015511/2010) 

 

O Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto 

de 7 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 8 de outubro de 2008, 

considerando o Artigo 36 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o Artigo 4o da Resolução 

07/2000 do Conselho Universitário – CONSU e o que consta do Processo 010990/2010, resolve 
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N° 1227/2010/RTR, de 13/10/2010 – 1. lotar provisoriamente, por um período de 90 

(noventa) dias, a servidora LAURA MARIA ÁLVARES DA SILVA, matrículas 6639-7/UFV e 

430006-1/SIAPE, no Departamento de Medicina e Enfermagem, do Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde;2. determinar que, transcorridos 90 (noventa) dias da lotação acima 

referida, seja elaborado, pela chefia imediata, relatório circunstanciado de avaliação do 

desempenho da servidora, visando subsidiar medidas administrativas complementares que se 

fizerem necessárias. 

 

O Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto 

de 7 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 8 de outubro de 2008, 

considerando a Portaria 404, do MEC, de 23/04/09, publicada no Diário Oficial da União de 24 

de abril de 2009, resolve 

 

N° 1228/2010/RTR, de 13/10/2010 – autorizar o afastamento, do País, da professora 

REGINA CÉLIA SANTOS MENDONÇA, matrículas 7078-5/UFV e 0431331-6/SIAPE, no período 

de 1o a 13 de novembro de 2010, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de 

trabalho, da ICAR2010 – I Internacional Conference on Antimicrobial Research, em Valladolid, 

Espanha, e realizar visita técnica à Universidade do Minho, em Braga, Portugal, com ônus UFV 

(5 diárias), FAPEMIG (taxa de inscrição) e ônus limitado (passagem aérea). (Processo 

23114.015213/2010) 

 

N° 1229/2010/RTR, de 13/10/2010 – autorizar o afastamento, do País, do professor JOSÉ 

ANTÔNIO MARQUES PEREIRA, matrículas 7085-8/UFV e 0431334-1/SIAPE, no período de 1o a 

13 de novembro de 2010, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de trabalho, 

da ICAR2010 – I Internacional Conference on Antimicrobial Research, em Valladolid, Espanha, 

e realizar visita técnica à Universidade do Minho, em Braga, Portugal, com ônus UFV (5 

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

23114.015213/2010) 

 

O Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto 

de 7 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 8 de outubro de 2008, 

considerando o que consta do, resolve 

 

N° 1230/2010/RTR, de 13/10/2010 – aplicar à empresa KR TONIATO MADEIRAS LTDA, 

com sede à Av. Vicente de Carvalho, no 1554, Bairro Penha Circular, Rio de Janeiro-RJ, CEP 

21210-154, inscrita sob o CNPJ 05.364.284/0001-19, as penas impedimento de licitar e 

contratar com a União, pelo prazo de 8 (oito) meses, cumulada com multa de 10% (dez por 

cento) do valor da Contrato representado pela Nota de Empenho no 903482/2007, constante 

no referido processo, bem como sua rescisão, face à inexecução total das obrigações 

assumidas com esta instituição, tudo com fundamento no inciso I do Artigo 79 da Lei 

8.666/93, Art. 28 do Decreto 5.450/05 e parágrafo único do Artigo 9o da Lei 10.520/02 e 

subitens 12.1, 12.1.6, 16.4, 16.4.3, e 16.7 do Edital de Pregão eletrônico no 281/2007, a 

contar da publicação desta Portaria no Diário Oficial da União, determinando ainda, o registro 

das punições junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF, como 

determina o Parágrafo 2o do Artigo 1o do Decreto 3.722/2001. (Processo 015096/2007) 

 

N° 1231/2010/RTR, de 13/10/2010 – aplicar à empresa COSTINI EMPREENDEDORA E 

ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA, com sede à Rua Itapeairu Mirim, no 18, Quadra 16, 

CPA I, Cuiabá, MT, CEP 78055-230, inscrita sob o CNPJ 04.406.889/0001-62, as penas de 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de 2(dois) anos cumulada com multa de 10% (dez por cento) do 

valor da Contrato no 110/2007, face à inexecução das obrigações assumidas no Processo 

Administrativo no 013536/2006, tudo com fundamento legal no Artigo 87 da Lei no 8.666/93 e 

subitens 6.1.1 e 6.1.2 do Edital de Pregão no 256/2006 do processo mencionado, a contar da 

publicação desta Portaria no Diário Oficial da União, de acordo com o parágrafo 1o do Artigo 

109 da Lei 8.666/93, determinando ainda, o registro das punições junto ao Sistema de 
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Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF, como determina o Parágrafo 2o do Artigo 1o 

do Decreto 3.722/2001. (Processo 013536/2006) 

 

N° 1232/2010/RTR, de 13/10/2010 – 1. exonerar, a pedido, a professora CRISTINA 

MARIA GANNS CHAVES DIAS, matrículas 8850-1/UFV e 6430622-7/SIAPE, do desempenho da 

função de Coordenadora do Curso de Graduação em Medicina, do Centro de Ciências Biológicas 

e da Saúde;2. designar o professor RODRIGO SIQUEIRA BATISTA, matrículas 10033-1/UFV e 

1374175-9/SIAPE, para desempenhar a função de que trata o item anterior. (Processo 

014681/2010) 

 

N° 1233/2010/RTR, de 14/10/2010 – designar os professores MÁRCIA ROGÉRIA DE 

ALMEIDA LAMÊGO, matrícula 6734-2/UFV, EVERALDO GONÇALVES DE BARROS, matrícula 

5840-8/UFV, FRANCISCO MURILO ZERBINI JUNIOR, matrícula 7415-2/UFV, JULIANA LOPES 

RANGEL FIETO, matrícula 8445-x/UFV, e ALUÍZIO BORÉM DE OLIVEIRA, matrícula 5856-4/UFV, 

para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Interna de Biossegurança da UFV, 

com a finalidade de atender ao estipulado pela CTNBIO no que concerne aos organismos 

geneticamente modificados. 

 

O Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto 

de 7 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 8 de outubro de 2008, 

considerando a Portaria 404, do MEC, de 23/04/09, publicada no Diário Oficial da União de 24 

de abril de 2009,  resolve 

 

N° 1235/2010/RTR, de 14/10/2010 – autorizar o afastamento, do País, da professora 

IACYR DE AGUILAR VIEIRA, matrículas 6809-8/UFV e 0431036-8/SIAPE, no período de 11 a 17 

de dezembro de 2010, incluindo o trânsito, para realizar estágio de atualização e pesquisa na 

Université de Strasbourg, França, com ônus limitado. (Processo 23114.015610/2010) 

 

N° 1236/2010/RTR, de 14/10/2010 – autorizar o afastamento, do País, do professor AZIZ 

GALVÃO DA SILVA JUNIOR, matrículas 7083-1/UFV e 0431335-9/SIAPE, no período de 23 a 30 

de outubro de 2010, incluindo o trânsito, para ministrar curso na VII Reunión Nacional REMBIO 

– Red Mexicana de Bioenergía, em Cuernavaca, México, com ônus limitado. (Processo 

23114.015611/2010) 

 

N° 1237/2010/RTR, de 14/10/2010 – autorizar o afastamento, do País, do professor JOSÉ 

AMBRÓSIO FERREIRA NETO, matrículas 7646-5/UFV e 1171969-1/SIAPE, no período de 5 a 14 

de novembro de 2010, incluindo o trânsito, como professor visitante, do Máster Universitário 

em Gestión Sostenible de La Tierra y Del Território, na Universidade de Santiago de 

Compostela, em Lugo, Espanha, com ônus limitado. (Processo 23114.015612/2010) 

 

N° 1238/2010/RTR, de 14/10/2010 – autorizar o afastamento, do País, do professor 

FABYANO FONSECA E SILVA, matrículas 8451-4/UFV e 1433670-0/SIAPE, no período de 1o de 

novembro a 2 de dezembro de 2010, incluindo o trânsito, para realizar estágio de atualização e 

pesquisa na Universidad de Zaragoza, Espanha, com ônus limitado. (Processo 

23114.015613/2010) 

 

(a) Luiz Cláudio Costa, Reitor. 

 

 

 

SECRETÁRIA DOS ÓRGÃOS 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº  03/2010 

 

O Secretário de Órgãos Colegiados da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas 

atribuições, conferidas pela Portaria nº 0102/2010, de 1º.02.2010, publicada no Diário Oficial 

da União de 03.02.2010, considerando a competência delegada pela Portaria nº 0882/2008 e 

nos termos do artigo 15 do Regimento Geral da Universidade e do artigo 1º da Resolução 5/97 

do Conselho Universitário, convoca os integrantes da Carreira do Magistério Superior para a 

escolha dos Representantes no Conselho Comunitário, no Conselho Universitário e no Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão;  e os integrantes da Carreira do Magistério Superior e do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico para a escolha dos Representantes na Comissão 

Permanente do Pessoal Docente. 

 

Vagas de Representantes: 

 

No Conselho Universitário - CONSU: 

 

a) Um representante suplente dos Professores Auxiliares; 

b) Um representante suplente dos Professores Titulares; 

c) Um representante suplente do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; 

d) Um representante suplente do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. 

 

 

- No Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE: 

 

a) Um representante efetivo e suplente dos Professores Titulares; 

b) Um representante efetivo e suplente dos Professores Associados; 

c) Um representante efetivo e suplente dos Professores Auxiliares. 

 

 

- Na Comissão Permanente do Pessoal Docente - CPPD: 

 

a) Um representante efetivo e suplente dos Professores Auxiliares; 

b) Um representante efetivo e suplente dos Professores Assistentes; 

c) Um representante efetivo e suplente dos Professores Adjuntos; 

d) Um representante efetivo e suplente dos Professores Associados; 

e) Um representante efetivo e suplente dos Professores Titulares; 

f) Um representante efetivo e suplente do Centro de Ciências Agrárias; 

g) Um representante efetivo e suplente do Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde; 

h) Um representante efetivo e suplente do Centro de Ciências Humanas, Letras e 

Artes. 

i) Um representante efetivo e suplente do Centro de Ciências Exatas e 

Tecnológicas; 

j) Um representante efetivo e suplente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. 

 

 

- No Conselho Comunitário: 

 

a) Um representante do Centro de Ciências Agrárias; 

b) Um representante do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; 

c) Um representante do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas; 

d) Um representante do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. 

 

 

Calendário das Eleições: 
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- De 15 a 20.10.2010 (das 8 às 12h e das 14 às 18h): Período de inscrições na Secretaria 

de 

        Órgãos Colegiados; 

- 21.10.2010: Homologação e divulgação das inscrições dos candidatos; 

- 28.10.2010 (das 8 às 17h): Eleição no Departamento ou Unidade de Ensino de 

         lotação do docente; 

- 03.11.2010: Apuração dos votos e homologação do resultado, na Sala de 

         Reuniões da Secretaria de Órgãos Colegiados; 

- 04.11.2010: Divulgação do resultado. 

 

 

Critérios para Inscrição: 

 

1. Poderão candidatar-se docentes do quadro permanente efetivo da Universidade; 

2. Nas representações de classe, os candidatos deverão pertencer à classe; 

3. Nas representações de Centro de Ciências, os candidatos poderão pertencer a qualquer 

         classe da carreira do magistério superior; 

4. Tanto na eleição para representantes de Classe como representantes de Centros deverão  

ser inscritas chapas, com efetivo e suplente; 

5. A eleição de representante suplente refere-se à recomposição de chapa, por vacância; 

6. Não poderão ser eleitos docentes ocupantes de cargos administrativos com FG ou CD. 

 

 

Critérios de Votação: 

 

1. Estão aptos a votar todos os docentes do quadro efetivo ativo presentes no 

Campus; 

2. Não poderão votar docentes afastados por motivo de licença médica ou de 

capacitação em programas de pós-graduação, fora do campus; 

3. Não é permitido o voto por procuração; 

4. Docentes, no gozo de férias, poderão votar, se presentes no respectivo campus. 

 

 

Viçosa, 8 de outubro de 2010. (a) EFRAIM LÁZARO REIS - Secretário de Órgãos Colegiados 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

Secretaria de Órgãos Colegiados 

ATO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 49/2010 

 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 49/2010 – RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO 

DE DOCENTE 

 

O Secretário de Órgãos Colegiados da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas 

atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado do concurso 

público de docente, homologado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa - CEPE, em sua 472ª 

reunião, realizada em 8.9.2010. 

 

CAMPUS FLORESTAL: 

 

1- Professor  Assistente 

1.1- Área/Subárea: Agronomia/Grandes Culturas - Edital nº 84/2010 (Processo nº 10-04005) 

 

Candidato aprovado e classificado na vaga oferecida no certame: 
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Nome Nota final Classificação 

geral 

Lílian Estrela Borges Baldotto 8,94 1º 

 

Candidatos aprovados e não classificados na vaga oferecida no certame: 

Nome Nota final Classificação 

geral 

Maria Elisa de Sena Fernandes 8,30 2º 

Aroldo Ferreira Lopes Machado 8,25 3º 

Ellen Rúbia Diniz 7,91 4º 

Gustavo da Silveira 7,82 5º 

 

(a) EFRAIM LÁZARO REIS - Secretário 
  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

Secretaria de Órgãos Colegiados 

ATOEDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - UFV - nos termos da Portaria Normativa 

Interministerial nº 22, de 30 de abril de 2007, do Ministério da Educação e Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, retificada pelas Portarias nº 224, de 23 de julho de 2007, 

e nº 8, de 26 de agosto de 2008, bem como a Nota Técnica nº 01/2007/DEDES/SESu/MEC e, 

em conformidade com a Lei 8.112, de 11.12.90 e suas alterações, e o disposto no Decreto nº 

6.944, de 21 de agosto de 2009, publicado no DOU de 24.8.2009, na Resolução 21/2009-

CONSU/UFV e demais legislações e regulamentações pertinentes, torna público a abertura das 

inscrições para o Concurso Público destinado ao provimento de cargos de docentes da Carreira 

do Magistério Superior, conforme especificações a seguir: 

 

  

EDITAL 

Nº 

CAMPUS CLASSE VAGA DEPARTAMENTO/CENTRO ÁREA/SUBÁREA TITULAÇÃO 

EXIGIDA 

149/2010 Viçosa Professor 

Assistente 

01 Economia 

Doméstica/CCH 

(Processo nº  

09320/2010) 

Família e 

Desenvolvimento 

Humano 

Licenciatura 

em 

Economia 

Doméstica 

ou 

Licenciatura 

em 

Educação 

Infantil e 

Mestrado 

em 

Economia 

Doméstica 

ou 

Educação 

ou 

Psicologia 

 

Prazo de inscrição: 30 (trinta) dias corridos, após a publicação deste no Diário Oficial da União. 
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Local/horário de inscrição: de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h e das 14 às 17h, nos 

seguintes locais: a) Secretaria da Comissão Permanente do Pessoal Docente - CPPD, Sala 205  

-  Ed. Arthur da Silva Bernardes - Campus Universitário - 36570-000 - Viçosa - MG. 

Informações: a) CPPD - tel.(31)3899-2134; b) Escritório da Reitoria: Belo Horizonte: Rua 

Sergipe, 1.087, 9º andar, Savassi - CEP: 30130-171 - Tel.(31)3227-5233; Brasília: Av. W3 

Norte, Bl. "P" - Ed. Brasília Rádio Center, Sala 2.020 – CEP: 70719-900 - Tels. (61)328-1107 e 

328-4128. 

Taxa de inscrição: R$38,32 (trinta e oito reais e trinta e dois centavos). 

Prazo de validade do concurso: 2 (dois) anos, a partir da data de publicação da homologação 

de seu resultado no Diário Oficial da União, podendo, a critério da Administração, ser 

prorrogado por igual período. 

Remuneração inicial: R$4.651,59 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e 

nove centavos). 

A admissão far-se-á em regime de tempo integral e Dedicação Exclusiva, segundo a Lei nº 

8.112, de 11.12.90, e o disposto no Decreto nº 94.664, de 23.7.87, no que couber, sendo sua 

remuneração compatível com a titulação. 

O edital, na íntegra, e as normas do concurso encontram-se à disposição dos candidatos no 

site htpp://www.ufv.br; na CPPD e nos Escritórios da Reitoria, nos endereços acima citados. 

  

(a) EFRAIM LÁZARO REIS - Secretário 
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