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

Portarias: 0032 a 0083/2019 – RTR 

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 0032/2019,  de  09/01/2019 –  1.  conceder  à  viúva  TEREZINHA  NUNES  TEIXEIRA
SILVEIRA  uma  cota  de  pensão  civil  instituída  pelo  Sr.  JOAQUIM  MARTINS  SILVEIRA,
matrículas  3708-7/UFV  e  0430801-1/Siape,  servidor  aposentado  desta  Universidade,  em
razão de seu falecimento ocorrido em 10 de dezembro 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 10 de dezembro de
2018. (Processo 013331/2018)

No 0033/2019, de 09/01/2019 – 1. conceder à viúva MARIA LOPES DE JESUS uma cota
de pensão civil instituída pelo Sr. JOÃO DE FARIA LOPES, matrículas 1587-3/UFV e 0427412-
4/Siape, servidor aposentado desta Universidade, em razão de seu falecimento ocorrido em 8
de dezembro 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 8 de dezembro de 2018. (Processo 013344/2018)

No 0034/2019,  de  09/01/2019 –  1.  conceder  à  viúva MARIA  MAZZARELLO RIBEIRO
GOMES uma cota de pensão civil  instituída pelo  Sr. CARLOS ITAJAIR GOMES, matrículas
3639-0/UFV e 0428451-1/Siape, servidor aposentado desta Universidade, em razão de seu
falecimento ocorrido em 12 de dezembro 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 12 de dezembro de 2018. (Processo
013211/2018)

No 0035/2019,  de  09/01/2019 –  1.  alterar  a  proporcionalidade  da  aposentadoria  do
servidor VICENTE ANGELO FERREIRA DA MOTTA, matrículas 1461-3/UFV e 0427331-4/Siape,
aposentado  conforme  Portaria  no 1031/1992,  de  31/08/1992,  publicada  no  DOU  de
03/09/1992, de proventos proporcionais correspondentes à razão de 33/35 (trinta e três
trinta e cinco avos) para 30/35 (trinta trinta e cinco avos); 2. conceder ao referido servidor o
benefício de que trata o art. 190 da Lei no 8.112, de 11/12/1990, a contar de 1o de novembro
de 2018; 3.  manter  inalteradas  as  demais  disposições.  (Processos  002719/1992  e
012629/2018)

No 0036/2019, de 09/01/2019 – conceder ao servidor ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA,
matrículas 3103-8/UFV e 0428115-5/Siape, aposentado por tempo de serviço, com proventos
proporcionais  à  razão  de  31/35  (trinta  e  um trinta  e  cinco  avos),  no  cargo  de  Auxiliar



Administrativo,  conforme  Portaria  no 0400/1997,  de  31/03/1997,  publicada  no  DOU  de
08/04/1997, o benefício de que trata o art. 190 da Lei no 8.112, de 11/12/1990, a contar de
1º de agosto de 2018. (Processo 011003/2018)

No 0037/2019, de 09/01/2019 – designar o servidor JOSÉ ÉLIO DE SOUZA, matrículas
4425-3/UFV e 0428716-1/Siape, para ocupar a função gratificada de Encarregado - Usina
Hidrelétrica, FG-9, da Diretoria de Manutenção de Estruturas Urbanas e Meio Ambiente, da
Pró-Reitoria de Administração. (Processo 000012/2019)

No 0038/2019, de 10/01/2019 – 1. conceder à viúva NADIR SARAIVA REIS PEREIRA uma
cota de pensão civil instituída pelo Sr. VICENTE LOPES PEREIRA, matrículas 5128-4/UFV e
0429003-1/Siape,  servidor  aposentado  desta  Universidade,  em razão  de  seu  falecimento
ocorrido  em 3  de  janeiro  de  2019,  por  força  do  disposto  no  art.  40,  §  7 o,  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 3 de janeiro de 2019. (Processo 000211/2019)

No 0039/2019, de 10/01/2019 – 1. exonerar o Professor MARCUS HENRIQUE SOARES
MENDES,  matrículas  8436-0/UFV  e  1509666-4/Siape,  da  função  comissionada  de
Coordenador  do  Curso  Técnico  em  Informática,  FUC-001,  do  Campus UFV-Florestal;  2.
designar  o  Professor  RONAN  DUTRA  MENDONÇA,  matrículas  10036-6/UFV  e  2728127-
5/Siape,  para  ocupar  a  função  comissionada  de  que  trata  o  item  anterior.  (Processo
013348/2018)

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 0040/2019, de 10/01/2019 – autorizar o afastamento, do País, do Professor Adjunto
LEVI HENRIQUE SANTANA DE LELIS, matrículas 11489-8/UFV e 2061925-4/Siape, no período
de  26  de  janeiro  a  2  de  fevereiro  de  2019,  incluindo  o  trânsito,  para  participar, com
apresentação de trabalhos, da AAAI Conference on Artificial Intelligence, em Honolulu, EUA,
com ônus Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação – Capes/Proap (taxa de
inscrição) e ônus limitado (passagem aérea e diárias). (Processo 23114.013163/2018)

No 0041/2019, de 10/01/2019 – 1. alterar a Portaria no 0749/2018, de 09/07/2018,
publicada no DOU de 10/07/2018, Seção 2, p. 18, que trata do afastamento, do País, da
Professora  Associada  RITA  DE  CÁSSIA  DE  SOUZA,  matrículas  8560-X/UFV  e  1313022-
9/Siape, para substituir a instituição Universidade de Lisboa, Portugal, pela University of New
Hampshire,  em  Durham,  EUA;  2.  manter  inalteradas  as  demais  disposições.  (Processo
23114.004559/2018)

No 0042/2019, de 10/01/2019 – autorizar o afastamento, do País, do Professor Associado
WALTER  TEOFILO  HUARACA  VARGAS,  matrículas  11295-X/UFV  e  1799652-2/Siape,  no
período de 1º de março de 2019 a 28 de fevereiro de 2020, para realizar o pós-doutorado na
área de Sistemas Dinâmicos, na Pontifícia Universidad Católica del Perú, em Lima, Peru, com
ônus limitado. (Processo 23114.011836/2018)

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 consta do Processo 012695/2018, resolve

No 0043/2019, de 10/01/2019 – 1. anular a Portaria no 1.280/2018, de 10/12/2018;  2.
designar a servidora MARIA JOSÉ PAES ROQUE PINTO, matrículas 11049-3/UFV e 2051389-



8/Siape, para substituir o 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, no período
de 15 a 21 de janeiro de 2019, por motivo de férias regulamentares do titular, e reconhecer o
exercício dessa servidora no cargo nos períodos de 8 a 9 e de 17 a 31 de dezembro de 2018,
pelo mesmo motivo.

No 0044/2019, de 10/01/2019 – 1. retificar a Portaria no 1334/2018, de 20/12/2018,
onde se lê “nos períodos de 2 a 17/01/2019 e de 18 a 31/01/01/2019”, leia-se “nos períodos
2  a  16/01/2019  e  de  17  a  31/01/2019”;  2.  manter  inalteradas  as  demais  disposições.
(Processo 005812/2018)

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
disposto no art. 3o do Decreto no 1.590, de 10/08/1995, publicado no DOU de 11/08/1995, a
deliberação do Conselho Universitário, em sua 430ª Reunião, e o que consta do Processo
010524/2018, resolve

No 0045/2019,  de  11/01/2019 –  1.  autorizar  os  servidores  lotados  na  Unidade
Interdisciplinar  de  Políticas  Inclusivas  -  UPI,  da  Pró-Reitoria  de  Ensino,  que  atuam  na
aplicação  de  provas/avaliações  aos  acadêmicos  amparados  pela  Lei  no 13.146,  de
06/07/2015, a cumprirem jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas
semanais,  sem  intervalo  para  refeições  e  sem  redução  da  remuneração,  somente  nos
períodos letivos definidos no Calendário Escolar aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão – Cepe; 2. determinar 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 atualização da escala nominal de que trata o item anterior seja de responsabilidade da
Assessoria Especial da Pró-Reitoria de Ensino.

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 SEI 23114.905832/2018-70, resolve

No 0046/2019, de 11/01/2019 – autorizar o afastamento, do País, do Professor Adjunto
EDSON FERREIRA MARTINS, matrículas 8230-9/UFV e 2338911-0/Siape, no período de 2 a
18 de fevereiro de 2019, incluindo o trânsito, para participar de reuniões de trabalho no
âmbito do Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI/Capes), em Coimbra, Portugal, com
ônus Capes (passagem aérea e diárias).

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 0047/2019, de 14/01/2019 – 1. conceder à viúva CLARICE SILVEIRA ESQUETINO uma
cota  de  pensão  civil  instituída  pelo  Sr.  FLORO  FORTUNATO,  matrículas  0699-8/UFV  e
0427034-0/Siape,  servidor  aposentado  desta  Universidade,  em razão  de  seu  falecimento
ocorrido em 3 de dezembro 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  3  de  dezembro  de  2018.  (Processo
012775/2018)

No 0048/2019, de 14/01/2019 – 1. conceder à viúva TEREZA DE CASTRO FERREIRA uma
cota de pensão civil instituída pelo Sr. ODILON LEONCIO DE SOUZA, matrículas 3186-0/UFV e



0428170-8/Siape,  servidor  aposentado  desta  Universidade,  em razão  de  seu  falecimento
ocorrido em 26 de dezembro 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  26  de  dezembro  de  2018.  (Processo
000308/2019)

No 0049/2019,  de  14/01/2019 –  1.  conceder  à  viúva  IRACY  FAGUNDES  FONTES
RODRIGUES uma cota  de  pensão  civil  instituída  pelo  Sr. CARLOS ANTONIO RODRIGUES
FILHO, matrículas 6821-7/UFV e 0431108-9/Siape, servidor da ativa ocupante da vaga no

701458 do cargo de Porteiro, nível de classificação C, nível de capacitação III, padrão de
vencimento 16, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, em razão de seu
falecimento ocorrido em 2 de janeiro de 2019, 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 referida pensão a contar de 2 de janeiro de 2019. (Processo
000340/2019)

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 0050/2019, de 14/01/2019 – nomear, em caráter efetivo, RENATA PATRICIA FONSECA
GONÇALVES, habilitada em concurso público de provas e títulos, com homologação publicada
no DOU de 09/01/2019, 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 678407. (Processo 008205/2018)

No 0051/2019,  de  14/01/2019 –  nomear,  em  caráter  efetivo,  FABIANA  AZEVEDO
VOORLAND, habilitada em concurso público de provas e títulos, com homologação publicada
no DOU de 09/01/2019, 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 580246. (Processo 008843/2018)

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.  10 da  Lei  no 12.772/2012 e o  Decreto  no 8.260/2014,  bem como o que  consta  do
Processo 000296/2018, resolve

No 0052/2019,  de  14/01/2019 –  nomear, em  caráter  efetivo,  RENAN  MONTICO  DE
OLIVEIRA, habilitado em concurso público de provas e títulos, com homologação publicada no
DOU de 09/01/2019, para o cargo de Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, Classe D I,  Nível  1, do Quadro Permanente desta Instituição, em
regime de dedicação exclusiva, código de vaga 339033.

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo
Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, tendo em vista
as solenidades de Colação de Grau programadas para as 18 horas dos dias 18 e 25 de janeiro
de 2019, resolve



No 0053/2019,  de  15/01/2019 –  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.

(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 0054/2019,  de  16/01/2019 –  1.  revogar  o  item 2 da  Portaria  no 0072/2017,  de
18/01/2017;  2.  designar  as  servidoras RAFAELA ARAUJO DE OLIVEIRA LANNA, matrícula
10807-3/UFV, JOSIANE  TRISTÃO  PONTES  HEIDERICH,  matrícula  12622-5/UFV, THATIANE
CRISTINA FIALHO BOTELHO, matrícula 12552-0/UFV, para, sob a presidência da primeira,
constituírem Comissão Técnica de Execução de Empenho, com a finalidade de deliberar e
expedir normas internas no âmbito da Diretoria de Material, sobre pedidos de prorrogação de
prazos de entrega de mercadorias, bem como sobre solicitações, por parte dos fornecedores,
de cancelamentos e substituições de modelos e/ou trocas de marcas dos objetos licitados.
(Processo 008031/2013)

No 0055/2019, de 16/01/2019 – 1. exonerar, o Professor HENRIQUE MOREIRA MAZETTI,
matrículas  11194-5/UFV e 2920280-1/Siape,  da  função comissionada de Coordenador  do
Curso de Graduação em Comunicação Social/Jornalismo, FUC-001, do Centro  de Ciências
Humanas, Letras e Artes; 2. designar a Professora KÁTIA DE LOURDES FRAGA, matrículas
8537-5/UFV e 1533405-1/Siape, para ocupar a função comissionada de que trata o item
anterior, a partir de 12 de janeiro de 2019. (Processo 010773/2018)

No 0056/2019,  de  16/01/2019 –  designar  as  servidoras  abaixo  relacionadas  para
substituírem o Professor RENATO PEREIRA DA SILVA, matrículas 10858-8/UFV e 1930295-
1/Siape, no cargo de direção de Assessor Especial – Área de Saúde, CD-4, da Pró-Reitoria de
Assuntos  Comunitários,  por  motivo  de  férias  regulamentares  do  titular:  (Processo
000243/2019)

Nome Matrículas Período
Nathália Dias Pereira Oliveira 11100-7/UFV e 2455050-

0/Siape
17 a 31/01/2019

Carmen Lúcia Gomide Costa 7471-3/UFV e 
1079288-3/Siape

01 a 15/02/2019

No 0057/2019,  de  16/01/2019 –  designar  os  servidores  abaixo  relacionadas  para
substituírem a Professora REJANE NASCENTES, matrículas 10037-4/UFV e 1563279-5/Siape,
no cargo de direção de Diretor-Geral do  Campus UFV-Rio Paranaíba, CD-3, por motivo de
férias regulamentares do titular: (Processo 000262/2019)

Nome Matrículas Período
Luciano Lopes Pereira 8635-5/UFV e 2038411-

7/Siape
17 a 27/01/2019

Monise Viana Abranches 11164-3/UFV e 
2015736/Siape

28/01 a 10/02/2019

Lucas Martins Guimarães 11223-2/UFV e 
2034142-6/Siape

11 a 21/02/2019

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 0058/2019, de 16/01/2019 – autorizar o afastamento, do País, do Professor Associado
JOÃO  ALFREDO  COSTA  DE  CAMPOS  MELO  JUNIOR,  matrículas  8878-1/UFV  e  1670297-
5/Siape, no período de 25 de março de 2019 a 24 de março de 2020, para realizar o pós-
doutorado na área de Sociologia, na Universidade do Porto, Portugal,  com ônus limitado.
(Processo 23114.011836/2018)

No 0059/2019, de 16/01/2019 – autorizar o afastamento, do País, da Professora Adjunta
SIMONE MARTINS, matrículas 7304-0/UFV e 2025827-8/Siape, no período de 21 de janeiro a
23  de  fevereiro  de  2019,  incluindo  o  trânsito,  para realizar  pesquisa  acadêmica  junto  a
Prefeitura  de  Barcelona,  referente  a  governança  participativa  para  gestão  da  política  de
envelhecimento ativo, junto a Comissionat de Participació i Democràcia Activa, na cidade de
Barcelona, Espanha, com ônus limitado. (Processo 23114.003402/2018)

(a) João Carlos Cardoso Galvão – Reitor em Exercício

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo
Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, resolve

No 0060/2019,  de  17/01/2019 –  tornar  sem  efeito  a  Portaria  no 1.213/2018,  de
14/11/2018, publicada no DOU de 16/11/2018. (Processo 009462/2017)

No 0061/2019,  de  17/01/2019 –  1.  conceder  à  viúva  BERNARDETE  BRESSANELLI
CYPRIANO uma cota de pensão civil instituída pelo Sr. ROBERTO JOSÉ CYPRIANO, matrículas
3706-0/UFV e 0428467-7/Siape, em razão de seu falecimento ocorrido em 6 de janeiro de
2019, por força do disposto no art. 40, § 7o, inc. I, da Constituição Federal, com redação
dada pela Emenda Constitucional no 41, de 19/12/2003, c/c art. 2o, inc. I, da Lei no 10.887,
de 18/06/2004, e dos arts. 215, 217, inc. I, e 218 da Lei no 8.112, de 11/12/1990, com
redação  dada pela  Lei  no 13.135,  de  17/06/2015;  2.  autorizar  o  pagamento  da  referida
pensão a contar de 6 de janeiro de 2019. (Processo 000440/2019)

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 0062/2019, de 17/01/2019 – autorizar o afastamento, do País, do Professor Adjunto
LEONARDO DUARTE PIMENTEL, matrículas 11583-5/UFV e 2075550-6/Siape, no período de
11 a 16 de fevereiro de 2019, incluindo o trânsito, para participar do Taller  Regional de
Coordinadores del Programa Marca Mercosur, em Corrientes, Argentina, bem como realizar
visita  técnica  à  Universidade  Nacional  de  La  Plata,  Argentina,  com  ônus  Capes/Marca
(passagem aérea e diárias). (Processo 23114.000251/2019)

No 0063/2019, de 17/01/2019 – autorizar o afastamento, do País, do Professor Associado
FÁBIO FARIA MENDES, matrículas 6920-5/UFV e 0431184-4/Siape, no período de 18 a 26 de
abril  de  2019,  incluindo  o  trânsito,  para  participar,  com  apresentação  de  trabalho,  no
Workshop  on  prisons,  prisoners  &  prison  records  in  historical  perspective/atelier  de
recherche: perpectives historiques sur les prisons, les personnes incarcérés et les archives
des  prisons,  na  University  of  Guelph,  Canadá,  com  ônus  limitado.  (Processo  SEI
23114.904959/2018-71)

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 0064/2019, de 17/01/2019 – 1. reconhecer o exercício do servidor MARCO LÚCIO
GESUALDO PESCE, matrículas 8906-0/UFV e 1673707-8/Siape, em substituição ao servidor
LUCIANO LOPES PEREIRA, matrículas 8635-5/UFV e 2038411-7/Siape, no cargo de direção
de Diretor Administrativo-Financeiro, CD-4, do Campus UFV-Rio Paranaíba, no período de 07
a 14 de janeiro de 2019, por motivo de férias regulamentares do titular; 2. designar a EDNA
VALDIRENE  DE  FREITAS,  matrículas  10793-X/UFV  e  1914363-2/Siape,  para  substituir  o
servidor  mencionado  no  item  anterior,  no  cargo  de  direção  de  Diretor  Administrativo-
Financeiro,  CD-4,  do  Campus UFV-Rio  Paranaíba,  no  período  de  28  de  janeiro  a  15  de
fevereiro de 2019, por motivo de férias regulamentares do titular. (Processo 013367/2018)

No 0065/2019, de 17/01/2019 – designar o servidor  LUCAS MASSOTE DE MELO LEITE,
matrículas 11854-0/UFV e 2143829-6/Siape,  para substituir  o Professor  DIEGO ANTONIO
FRANÇA DE FREITAS, matrículas 11845-1/UFV e 1028986-3/Siape, no cargo de direção de
Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação, CD-4, do Campus UFV - Florestal, no período de 17 de
janeiro a 15 de fevereiro de 2019, por motivo de férias regulamentares do titular. (Processo
000247/2019)

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 0066/2019, de 17/01/2019 – autorizar o afastamento, do País, do Professor Titular
SÉRGIO YOSHIMITSU MOTOIKE, matrículas 7325-3/UFV e 1025792-9/Siape, no período de
25 de março a 30 de setembro de 2019, incluindo o trânsito, para realizar o pós-doutorado
na área de Agronomia, na University of Hohenheim, Alemanha, com ônus limitado. (Processo
SEI 23114.904694/2018-10)

No 0067/2019, de 17/01/2019 – autorizar o afastamento, do País, da Professora Adjunta
IVONETE DA SILVA LOPES, matrículas 11971-7/UFV e 2206447-1/Siape, no período de 25 de
fevereiro  de  2019 a  24 de  fevereiro  de  2020,  incluindo  o trânsito,  para realizar  o  pós-
doutorado na área de African Studies, na University of Wisconsin, Milwaukee, USA, com ônus
limitado. (Processo SEI 23114.904770/2018-89)

No 0068/2019,  de  17/01/2019 –  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 23 de fevereiro a 3 de março de 2019, incluindo o trânsito, para
participar do VII Seminário de Internacionalização Universitária e Workshop de Trabalho do
Programa  Bolsas  Brasil-PAEC  PEA-CGUB,  em  Washington,  DC,  USA,  com  ônus  limitado.
(Processo 23114.000423/2019)

No 0069/2019, de 17/01/2019 – autorizar o afastamento, do País, da Professora Adjunta
GÍNIA CEZAR BONTEMPO, matrículas 11134-1/UFV e 2942782-0/Siape, no período de 26 de
janeiro a 16 de fevereiro de 2019, incluindo o trânsito, para participar de missão de trabalho
no  âmbito  do  Programa  de  Licenciaturas  Internacionais,  na  Universidade  de  Coimbra,
Portugal, com ônus Capes (passagem aérea e diárias). (Processo 23114.012906/2018)

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
disposto  no  art.  120,  inc.  II,  do  Regimento  Geral  da  UFV  e  o  que  consta  do  Processo
004517/2018, resolve

No 0070/2019, de 21/01/2019 – aplicar ao discente ANDERSON JÚNIOR DE FREITAS,
matrícula 85219, a pena de SUSPENSÃO por 45 (quarenta e cinco) dias, por ter incorrido nas
condutas descritas no art. 121, inc. II, “d” e "i", do Regimento Geral da UFV.



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 0071/2019, de 21/01/2019 – alterar a Portaria no 1.292/2018, de 14/12/2018, que 
trata da substituição do Professor JOÃO MARCOS DE ARAUJO, matrículas 6924-8/UFV e 
0431187-9/Siape, no cargo de direção de Diretor do Centro de Ciências Biológicas e da 
Saúde, CD-3, por motivo de férias regulamentares do titular, que passa a vigorar com o 
seguinte texto: (Processo 012887/2018)

Nome Matrículas Período
Míriam Teresinha dos Santos 7988-X/UFV e 

1349236-8/Siape
09 a 16/01/2019

Bruno David Henriques 10438-8/UFV e 
1737983-3/Siape

17 a 31/12/2018

Eraldo Rodrigues de Lima 7427-6/UFV e 
2060289-1/Siape

02 a 08/01/2019

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 23114.009594/2018, resolve

No 0072/2019, de 22/01/2019 – autorizar o afastamento, do País, do Professor Adjunto
FELIPE LOPES DA SILVA, matrículas 11307-7/UFV e 2040809-1/Siape, no período de 29 de
janeiro  de  2019  a  28  de  janeiro  de  2020,  para  realizar  o  pós-doutorado  na  área  de
Melhoramento  Vegetal,  na  University  at  Illinois  at  Urbana-Champaing,  USA,  com  ônus
limitado.

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo
Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, resolve

No 0073/2019, de 22/01/2019 – 1. alterar a Portaria no 1.334/2018, de 20/12/2018,
excluindo a designação do Professor WANDERSON FERREIRA DE SOUZA, matrículas 10371-
3/UFV e 1528316-2/Siape,  em substituição ao Professor  MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA,
matrículas  10330-6/UFV e 1208838-5/Siape,  no cargo  de Diretor-Geral  do  Campus UFV-
Florestal, CD-3, no período de 17 a 31/01/2019, por motivo de licença médica do substituto;
2. manter inalteradas das demais disposições. (Processo 005812/2018)

No 0074/2019, de 22/01/2019 – designar a servidora KELY RESENDE SILVA, matrículas
10878-2/UFV  e  1935685-7/Siape,  para  substituir  o  Professor  FÁBIO  ANDRÉ  TEIXEIRA,
matrículas 11130-9/UFV e 1315100-5/Siape, no cargo de direção de Diretor de Ensino, CD-4,
do Campus UFV-Rio Paranaíba, no período de 22 de janeiro a 1o de fevereiro de 2019, por
motivo de férias regulamentares do titular, e reconhecer o exercício da servidora nesse cargo
no período de 3 a 21 de janeiro de 2019, pelo mesmo motivo. (Processo 013363/2018)

No 0075/2019, de 22/01/2019 – designar o servidor JOSÉ DOMINGOS PENA, matrículas
5209-4/UFV e 0429055-3/Siape, para substituir o servidor BELMIRO ZAMPERLINI, matrículas
7218-4/UFV e 0980710-4/Siape, no cargo de direção de Assessor Especial, CD-4, da Pró-
Reitoria de Administração, no período de 22 de janeiro a 6 de fevereiro de 2019, por motivo
de férias  regulamentares do titular, e reconhecer o exercício  do servidor  nesse cargo no
período de 8 a 21  de janeiro de 2019, pelo mesmo motivo. (Processo 000645/2019)

(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 0076/2019, de 23/01/2019 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por idade, com
proventos  proporcionais  à  razão  de  25/30  (vinte  e  cinco  trinta  avos),  a  MARIA  DA
CONCEIÇÃO  MAGALHÃES  DE  MIRANDA,  matrículas  7381-4/UFV  e  1038139-5/Siape,
ocupante da vaga no 339628 do cargo de Servente de Limpeza, nível de classificação A, nível
de capacitação IV, padrão de vencimento 15, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal
de Viçosa, nos termos do art. 186, inc. III, “d”, da Lei no 8.112, de 11/12/1990, c/c art. 40, §
1o, inc. III, “b”, da Constituição Federal, c/c art. 1o da Lei  no 10.887, de 18/06/2004; 2.
declarar extinto o referido cargo. Processo 012757/2018

No 0077/2019,  de  23/01/2019 –  designar  os  servidores  abaixo  relacionados  para
membros da Banca Examinadora Central do concurso público para provimento dos cargos da
Carreira Técnico-Administrativa (Edital no 2/2018), conforme disposto nos Decretos no 6.944,
de 21/08/2009, publicado no DOU de 24/08/2009, e no 7.232, de 19/07/2010, publicado no
DOU de 20/07/2010, e na Portaria Interministerial no 316, de 09/10/2017, publicada no DOU
de 19/10/2017:

Nome Matrícula/UFV

    Carlos de Castro Goulart - Presidente 6611-7

    Maria José Paes Roque Pinto 11049-3

    Ricardo Gandini Lugão 8312-7

    Lícia Félix de Andrade Ramalho 7539-6

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 0078/2019, de 23/01/2019 – 1. tornar sem efeito a Portaria no 1.316, de 18/12/2018,
publicada no DOU de 19/12/2018, seção 2, p. 21; 2. nomear, em caráter efetivo, MICHELE
BERNARDINO  FIDELIS,  habilitada  em  concurso  público  de  provas,  com  homologação
publicada  no  DOU  de  28/06/2017,  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, código de vaga
904289. (Processo 006819/2017)

No 0079/2019, de 23/01/2019 – 1. tornar sem efeito as Portarias nos 1.305, 1.307, 1.308
e 1.315 de 18/12/2018, publicada no DOU de 19/12/2018, seção 2, p. 20 e 21; 2. nomear,
em caráter  efetivo,  MARCUS HENRIQUE  DE  ARAÚJO,  habilitado  em concurso  público  de
provas, com homologação publicada no DOU de 06/07/2018, 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, código de vaga
335974. (Processo 005900/2018)

No 0080/2019, de 23/01/2019 – tornar sem efeito a Portaria no 1.317 de 18/12/2018,
publicada no DOU de 19/12/2018, seção 2, p. 21. (Processo 015962/2017)



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 0081/2019,  de  23/01/2019 –  designar  o  servidor  RICARDO  GANDINI  LUGÃO,
matrículas 8312-7/UFV e 2287258-5/Siape, para substituir o 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, no período de  22 de janeiro a 1o de fevereiro de 2019, por motivo
de férias regulamentares do titular. (Processo 000037/2019)

No 0082/2019, de 23/01/2019 – designar a servidora JAMILE CAMARGOS DE OLIVEIRA,
matrículas 11838-9/UFV e 2143957-8/Siape, para substituir a servidora DANIELLA DA COSTA
ALVIM,  matrículas  8890-0/UFV  e  1672889-3/Siape,  no  cargo  de  direção  de  Diretora
Administrativa, CD-4, e como ordenadora de despesas do Campus UFV-Florestal, no período
de 23 a 30 de janeiro de 2019, por motivo de férias regulamentares da titular, e reconhecer o
exercício  daquela  servidora  no  cargo  nos  dias  21  e  22/01/2019,  pelo  mesmo  motivo.
(Processo 00172/2019)

No 0083/2019, de 24/01/2019 – 1. conceder à viúva SEBASTIANA DE JESUS MAIA uma
cota  de  pensão  civil  instituída  pelo  Sr. JOSÉ  MARTINS  LANA,  matrículas  1231-9/UFV  e
0427277-6/Siape,  servidor  aposentado  desta  Universidade,  em razão  de  seu  falecimento
ocorrido  em 8  de  janeiro  de  2019,  por  força  do  disposto  no  art.  40,  §  7 o,  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 8 de janeiro de 2019. (Processo 000437/2019)

 (a) João Carlos Cardoso Galvão – Reitor em Exercício
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