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

 

 
Ato n° 0005/2018 - PAD 

 

 

ATO No 00005/2018/PAD/CS, DE 02/02/2018 - A Pró-Reitora de Administração 

da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela 
Portaria nº 0853/2015, publicada no Diário Oficial da União de 18/8/2015, 

considerando a competência delegada pela Portaria 00882/2008, resolve designar os 
servidores ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA, matrícula 8350-X/UFV, CLAUDINEI HELENO 
DA SILVA, matrícula 11855-9/UFV, e VALÉRIO RODRIGUES DE CASTRO, matrícula 

11468-5/UFV, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de 
Sindicância que, no prazo de 30 dias, deverá apurar responsabilidades e sugerir 

providências quanto ao fato denunciado no Processo nº 001006/2018. Publique-se e 
cumpra-se.  (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 
 

 

 

Atos administrativos – Adicionais - PGP/2018 

 
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Viçosa, no uso de 

suas atribuições, conferidas pela Portaria 0038/2015/RTR, publicada no Diário Oficial 
da União de 16/01/2015, considerando competência delegada pela Portaria 
0882/2008/RTR, os artigos 4º e 5º do Decreto 97.458/1989, o artigo 70 da Lei 

8.112/1990, o artigo 12 da Lei 8.270/1991, a Orientação Normativa MPOG nº 
04/2017 e legislação complementar que tratam da Regulamentação da Concessão 

dos Adicionais de Insalubridade, Periculosidade, Irradiação Ionizante e Gratificação 
por Trabalhos com Raios-X ou Substâncias Radioativas, resolve     
 

ATO Nº 0162/2018/PGP, DE 25/01/2018 - conceder, a contar de 23 de janeiro 
de 2018, adicional de insalubridade à servidora HELEN PENHA GOMES PASQUALON, 

matrículas 12360-9/UFV e 2364152/SIAPE, ocupante do cargo de Auxiliar de 
Enfermagem, lotada no Departamento de Veterinária da Universidade Federal de 
Viçosa e localizada na Clínica de Pequenos Animais do Hospital Veterinário, por 

exercer atividades consideradas insalubres, por agentes Biológicos, correspondente 
ao percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento básico de seu 

cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 002922/2017. 
 

ATO Nº 0163/2018/PGP, DE 25/01/2018 - conceder, a contar de 24 de janeiro 
de 2018, adicional de insalubridade ao servidor DUÍLIO TEIXEIRA SOARES JÚNIOR, 

matrículas 11342-5/UFV e 1049679/SIAPE, ocupante do cargo de Técnico de 
Laboratório, lotado na Divisão de Saúde da Universidade Federal de Viçosa e 

localizado no Laboratório de Análises Clínicas, por exercer atividades consideradas 
insalubres, por agentes Químicos e Biológicos, correspondente ao percentual de 
10%, grau médio, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, 

conforme laudo pericial constante no Processo 012949/2017. 



 

ATO Nº 0164/2018/PGP, DE 25/01/2018 - conceder, a contar de 24 de janeiro 
de 2018, adicional de insalubridade à servidora CRISTIANE DO CARMO CESÁRIO, 

matrículas 11048-5/UFV e 2978161/SIAPE, ocupante do cargo de Técnico de 
Laboratório lotada no Centro de Ciências Biológicas e de Saúde da Universidade 

Federal de Viçosa e localizada no Núcleo de Microscopia e Microanálise, por exercer 
atividades consideradas insalubres, por agentes Químicos, correspondente ao 
percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo 

efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 010454/2016. 
 

ATO Nº 0165/2018/PGP, DE 25/01/2018 - ratificar a concessão do adicional de 
insalubridade do servidor CLÁUDIO COELHO DE PAULA, matrículas 6681-8/UFV e 
0430947/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no 

Departamento de Biologia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa e localizado no 
Herbário, por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes Químicos, 

correspondente ao percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento 
básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial de 21/01/2018, constante no 
Processo 004169/2017. 
 

ATO Nº 0166/2018/PGP, DE 25/01/2018 - ratificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor ROGÉRIO MAURO GOMIDE, matrículas 5188-8/UFV e 
0429040/SIAPE, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório, lotado no 
Departamento de Biologia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa e localizado na 

Unidade de Crescimento de Plantas e no Laboratório de Fisiologia Molecular de 
Plantas, por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes Químicos, 

correspondente ao percentual de 20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento 
básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial de 24/01/2018, constante no 
Processo 004155/2017. 
 

ATO Nº 0167/2018/PGP, DE 25/01/2018 - retificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor EDGARD AUGUSTO DE TOLEDO PICOLI, matrículas 10075-
7/UFV e 2494599/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, 
lotado no Departamento de Biologia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa e 

localizado no Laboratório de Anatomia Vegetal e Morfogênese, por exercer atividades 
consideradas insalubres, por agentes Químicos, alterando o percentual 

correspondente a 20%, grau máximo, para 10%, grau médio, incidente sobre o 
vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no 

Processo 009314/2013, a contar de 24/01/2018. 
 

ATO Nº 0168/2018/PGP, DE 25/01/2018 - retificar a concessão do adicional de 

insalubridade da servidora RENATA MARIA STROZI ALVES MEIRA, matrículas 7799-
2/UFV e 2041652/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, 

lotada no Departamento de Biologia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa e 
localizada no Laboratório de Anatomia Vegetal e Morfogênese, por exercer atividades 
consideradas insalubres, por agentes Químicos, alterando o percentual 

correspondente a 20%, grau máximo, para 10%, grau médio, incidente sobre o 
vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no 

Processo 015648/2013, a contar de 24/01/2018. 
 

ATO Nº 0169/2018/PGP, DE 25/01/2018 -  retificar a concessão do adicional 

de insalubridade da servidora MARÍLIA CONTIN VENTRELLA, matrículas 8027-6/UFV 
e 1353945/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, lotada no 

Departamento de Biologia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa e localizada no 



Laboratório de Anatomia Vegetal e Morfogênese, por exercer atividades consideradas 

insalubres, por agentes Químicos, alterando o percentual correspondente a 20%, 
grau máximo, para 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento básico de seu 

cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 008550/2002, a contar 
de 24/01/2018. 
 

ATO Nº 0170/2018/PGP, DE 25/01/2018 - retificar a concessão do adicional de 
insalubridade da servidora LUZIMAR CAMPOS DA SILVA, matrículas 8434-4/UFV e 

2373832/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, lotada no 
Departamento de Biologia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa e localizada no 

Laboratório de Anatomia Vegetal e Morfogênese, por exercer atividades consideradas 
insalubres, por agentes Químicos, alterando o percentual correspondente a 20%, 
grau máximo, para 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento básico de seu 

cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 005852/2013, a contar 
de 24/01/2018. 
 

ATO Nº 0171/2018/PGP, DE 25/01/2018 - retificar a concessão do adicional de 
insalubridade do servidor WILLIAN RODRIGUES MACEDO, matrículas 11613-0/UFV e 

1018055/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no 
Instituto de Ciências Agrárias do Campus Rio Paranaíba da Universidade Federal de 

Viçosa e localizado nos Laboratórios de Ensino de Química I e de Ensino de Química 
II, por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes Químicos, alterando 
o percentual correspondente a 20%, grau máximo, para 10%, grau médio, incidente 

sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante 
no Processo 009964/2014, a contar de 23/01/2018. 
 

 

Atos n°001 a 007/2018 – PRE 

 
 

ATO No 001/2018/PRE, DE 04/01/2018. O Pró-Reitor de Ensino da Universidade 
Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº. 
0214/2015, de 02/03/2015, publicada no Diário Oficial da União, de 03/03/2015, 

considerando a competência delegada pela Portaria 0882/2008, resolve 1. Exonerar 
o servidor WALMER FARONI, matrículas 7397-0/UFV e 1041419-6/SIAPE, da função 

de Orientador da servidora ELIZE BELCAVELO SILVEIRA MARQUES, matrícula 12061-
8/UFV em seu Estágio Probatório. 2. Nomear o servidor FÁBIO JADERSON MIGUEL 
REIS, matrículas 11665-3/UFV e 209239-3/SIAPE, como substituto do servidor 

exonerado acima. 3. Manter inalteradas as demais disposições de que trata o Ato 
063/2016/PRE, de 30/05/2016. Publique-se e cumpra-se. Álvaro da Silva Couto, Pró-

Reitor de Ensino em Exercício. 
 
ATO No 002/2018/PRE, DE 24/01/2018. O Pró-Reitor de Ensino da Universidade 

Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº. 
0214/2015, de 02/03/2015, publicada no Diário Oficial da União, de 03/03/2015, 

considerando a competência delegada pela Portaria 0882/2008, resolve prorrogar o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão Disciplinar instituída pelo Ato 
141/2017/PRE, de 12 de dezembro de 2017, por 30 dias, a partir da data de 

publicação. Publique-se e cumpra-se. Wânia Maria Guimarães Lacerda, Pró-Reitora 
de Ensino em Exercício. 

 
ATO No 003/2018/PRE, DE 24/01/2018. O Pró-Reitor de Ensino da Universidade 
Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº. 



0214/2015, de 02/03/2015, publicada no Diário Oficial da União, de 03/03/2015, 

considerando a competência delegada pela Portaria 0882/2008, resolve prorrogar o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão Disciplinar instituída pelo Ato 

145/2017/PRE, de 18 de dezembro de 2017, por 30 dias, a partir da data de 
publicação. Publique-se e cumpra-se. Wânia Maria Guimarães Lacerda, Pró-Reitora 

de Ensino em Exercício. 
 
ATO No 004/2018/PRE, DE 24/01/2018. O Pró-Reitor de Ensino da Universidade 

Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº. 
0214/2015, de 02/03/2015, publicada no Diário Oficial da União, de 03/03/2015, 

considerando a competência delegada pela Portaria 0882/2008, resolve aplicar aos 
discentes DORYS DÂMARIS BALDAIA ALVES VIEIRA, ANTÔNIO AUGUSTO RESENDE 
CAMPOLINA, HUGO VITOR PEREIRA MOLGADO, ALEXIA ARIFA TIGRE DE ALMEIDA E 

CAROLINA APARECIDA RIBEIRO CHAVES a pena de suspensão das aulas, alojamento 
e/ou refeitório, por sete (07) dias a contar a partir do dia 19 de fevereiro de 2018, 

além da cópia de próprio punho do Regulamento Disciplinar da CEDAF, entregando-o 
na direção de Ensino, a constar nos autos do processo, no primeiro dia letivo de 
retorno após o cumprimento da pena, devido à posse, para uso próprio, de bebida 

alcoólica e prática de ato incompatível com o decoro ou com a dignidade da 
comunidade Cedafiana. Publique-se e cumpra-se. Wânia Maria Guimarães Lacerda, 

Pró-Reitora de Ensino em Exercício. 
 
ATO No 005/2018/PRE, DE 24/01/2018. O Pró-Reitor de Ensino da Universidade 

Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº. 
0214/2015, de 02/03/2015, publicada no Diário Oficial da União, de 03/03/2015, 

considerando a competência delegada pela Portaria 0882/2008, resolve aplicar ao 
discente VITOR BARBOSA DE SOUZA a pena de suspensão das atividades letivas por 
12 (doze) dias a contar a partir do dia 19 de fevereiro de 2018, sendo permitido ao 

aluno a realização de provas e avaliações, e a apresentação de um trabalho em sala 
de aula sobre bullying e suas consequências com apoio da equipe da Diretoria de 

Assuntos Comunitários por ter praticado ato previsto no Regulamento Disciplinar da 
CEDAF, em seu artigo 3º, II “c” - “por ofensa a professor, servidor técnico 
administrativo ou aluno”. Publique-se e cumpra-se. Wânia Maria Guimarães Lacerda, 

Pró-Reitora de Ensino em Exercício. 
 

ATO No 006/2018/PRE, DE 24/01/2018. O Pró-Reitor de Ensino da Universidade 
Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº. 

0214/2015, de 02/03/2015, publicada no Diário Oficial da União, de 03/03/2015, 
considerando a competência delegada pela Portaria 0882/2008, resolve aplicar ao 
discente VITOR BARBOSA DE SOUZA a pena de suspensão das atividades letivas por 

12 (doze) dias a contar a partir do dia 19 de fevereiro de 2018, sendo permitido ao 
aluno a realização de provas e avaliações, e a apresentação de um trabalho em sala 

de aula sobre bullying e suas consequências com apoio da equipe da Diretoria de 
Assuntos Comunitários por ter praticado ato previsto no Regulamento Disciplinar da 
CEDAF, em seu artigo 3º, II “c” - “por ofensa a professor, servidor técnico 

administrativo ou aluno”. Publique-se e cumpra-se. Wânia Maria Guimarães Lacerda, 
Pró-Reitora de Ensino em Exercício. 

 
ATO No 007/2018/PRE, DE 24/01/2018. O Pró-Reitor de Ensino da Universidade 
Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº. 

0214/2015, de 02/03/2015, publicada no Diário Oficial da União, de 03/03/2015, 
considerando a competência delegada pela Portaria 0882/2008, resolve aplicar ao 

discente GABRIEL DUTRA BURGARELLI PUNGIRUM a pena de suspensão das 



atividades letivas por 8 (oito) dia a contar a partir do dia 19 de fevereiro de 2018, 

sendo permitido ao aluno a realização de provas e avaliações, e a apresentação de 
um trabalho em sala de aula sobre bullying e suas consequências com apoio da 

equipe da Diretoria de Assuntos Comunitários por ter praticado ato previsto no 
Regulamento Disciplinar da CEDAF, em seu artigo 3º, II “c” - “por ofensa a professor, 

servidor técnico administrativo ou aluno”. Publique-se e cumpra-se. Wânia Maria 
Guimarães Lacerda, Pró-Reitora de Ensino em Exercício. 
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