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

Portarias: 0824 a 0900/2018 - 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,
considerando o que consta do Processo 006485/2018, resolve

No 0824/2018,  DE  30/07/2018 –  1.  retificar  a  Portaria  no 0780/2018,  de
13/07/2018,  onde se lê  “no período de 16 a  30 de julho de 2018”, leia-se “no
período de 17 a 30 de julho de 2018”; 2. manter inalteradas as demais disposições.

(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, 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 23114.004339/2018, resolve

No 0825/2018, DE 31/07/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor
Titular  ELSON  SANTIAGO  DE  ALVARENGA,  matrículas  7779-8/UFV  e  1258163-
4/Siape, no período de 11 de agosto de 2018 a 10 de agosto de 2019, para realizar o
pós-doutorado  na  área  de  Síntese  Orgânica  –  Cálculo  Teórico,  na  University  of
Minnsesota, USA, com ônus limitado.

O  Vice-Reitor  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  no  uso  de  suas  atribuições,
conferidas pela Portaria no 0580/2015, de 19/06/2015, publicada no Diário Oficial da
União de 22/06/2015, resolve

No 0826/2018, DE 1O/08/2018 – 1. designar os Professores FERNANDO LAÉRCIO
ALVES  DA  SILVA,  matrícula  10517-1/UFV,  e  AFONSO  AUGUSTO  TEIXEIRA  DE
FREITAS DE CARVALHO LIMA, matrícula 5888-2/UFV, e a servidora CLÁUDIA GOMES
DE  CASTRO,  matrícula  10094-3/UFV,  para,  sob  a  presidência  do  primeiro,
constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar com a finalidade de, no
prazo de 60 (sessenta) dias, apurar os fatos relatados no referido Processo e emitir
parecer; 2. convalidar os atos praticados por essa comissão no período de 13 de
julho de 2018 até a presente data. (Processo 011667/2016)

No 0827/2018, DE 1O/08/2018 – 1. exonerar, a pedido, a Professora NAIARA
BARBOSA  CARVALHO,  matrículas  11311-5/UFV  e  2040438-0/Siape,  da  função
comissionada de Coordenadora do Curso de Graduação em Engenharia de Alimentos,
FUC-001, do Campus UFV-Florestal; 2. designar a Professora KARINA ROGÉRIO DE
OLIVEIRA VIANA SOUZA, matrículas 11175-9/UFV e 2023602-9/SIAPE, para ocupar
a função comissionada de que trata o item anterior. (Processo 006425/2018)



No 0828/2018, DE 1O/08/2018 – aplicar à empresa EDSON SANNA CASTRO-ME,
CNPJ no 27.617.189/0001-12, a pena de impedimento de licitar e contratar com a
União pelo prazo de 2 (dois) meses, a contar da publicação desta Portaria no Diário
Oficial  da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato representado pela Nota de Empenho no 2017NE800641, bem como com sua
rescisão, com fincas no art. 7o da Lei no 10.520/2002 e nos subitens 15.1, 15.1.6, e
15.2.2 do Edital de Pregão Eletrônico no 319/2017, determinando, ainda, o registro
das punições e o descredenciamento junto ao Sicaf, nos termos do subitem 15.6.
(Processo 012820/2017)

(a) João Carlos Cardoso Galvão – Reitor em Exercício

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas
pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015,
considerando  o  disposto  no art.  33,  inc.  VIII,  da  Lei  nº 8.112,  de  11/12/1990,
publicada no DOU de 12/12/1990, e o que consta do Processo 007003/2018, resolve

No 0829/2018, DE 02/08/2018 – declarar vago, em razão de posse em outro
cargo  inacumulável,  um  cargo  de  Professor  da  Carreira  de  Magistério  Superior,
Classe A, denominação Adjunto A, em regime de dedicação exclusiva, código de vaga
285635, ocupado pelo servidor JÚLIO CÉSAR ARAÚJO DA SILVA JUNIOR, matrículas
12576-8/UFV e 1415271-4/Siape, a partir de 31 de julho de 2018.

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas
pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015,
considerando  a  aprovação   ad  referendum do  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e
Extensão-CEPE, bem como o disposto no art. 30, da Lei nº 12.772/2012, e o que
consta do Processo 004260/2018, resolve

No 0830/2018,  DE  02/08/2018 –  1.  autorizar  o  servidor  MARCELO  JOSÉ
OLIVEIRA,  matrículas  10127-3/UFV  e  1756395-2/Siape,  ocupante  do  cargo  de
Professor  da  Carreira  de  Magistério  Superior,  a  prestar  colaboração  técnica  no
Instituto  Federal  de Educação,  Ciência  e  Tecnologia de Santa Catarina até o dia
31/12/2018; 2. compete ao órgão cessionário comunicar  a frequência mensal do
referido servidor ao órgão cedente.

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 0831/2018,  DE  02/08/2018 –  1.  retificar  a  Portaria  no 0774/2018,  de
11/07/2018, onde se lê “no período de 16 a 29 de julho de 2018”, e de 30 de julho a
9 de agosto de 2018”, leia-se “no período de 16 a 26 de julho de 2018”, e de 27 de
julho  a  9  de  agosto  de  2018”;  2.  manter  inalteradas  as  demais  disposições.
(Processo 006158/2018)

No 0832/2018, DE 02/08/2018 – designar a servidora ELISA SIALINO MULLER,
matrículas 10576-7/UFV e 1867802-8/SIAPE, para substituir o Professor VLADIMIR
OLIVEIRA DI IORIO, matrículas 6942-6/UFV e 0431203-4/Siape, no cargo de direção
de Diretor de Relações Internacionais e Interinstitucionais, CD-3, nos dias 7 e 8 de
agosto de 2018, por motivo de afastamento do titular. (Processo 007124/2018)

No 0833/2018,  DE  02/08/2018 –  1.  retificar  a  Portaria  no 0619/2016,  de



05/07/2016, publicada no DOU de 06/07/2016, Seção 2, que trata da aposentadoria
do servidor JÚLIO CÉSAR DE ABREU COTTA, matrículas 8086-1/UFV e 0749483-4/Si-
ape,  onde  se  lê  “ocupante  da  vaga  no 749483”,  leia-se  “ocupante  da  vaga  no

0477978”; 2. manter inalteradas as demais disposições. (Processo 006539/2016)

No 0834/2018, DE 03/08/2018 – 1. conceder ao esposo ANTONIO CARLOS FABI-
ANO uma cota de pensão civil instituída pela Sra MARIA ALICE VIEIRA GONÇALVES
FABIANO, matrículas 10729-8/UFV e 1906291-8/Siape, em razão de seu falecimento
ocorrido em 22 de julho 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. conceder ao filho menor BERNARDO GONÇALVES FABIA-
NO uma cota de pensão civil, em razão do falecimento da ex-servidora mencionada
no item 1, por força do disposto no art. 40, § 7o, inc. II, da Constituição Federal, com
redação dada pela Emenda Constitucional no 41/2003, c/c art. 2o, inc. II, da Lei no

10.887/2004, e dos arts. 215, 217, inc. IV, “a”, e 218 da Lei no 8.112/1990, com re-
dação dada pela Lei no 13.135/2015; 3. autorizar o pagamento das referidas pensões
a contar de 22 de julho de 2018. (Processo 007034/2018)

No 0835/2018, DE 06/08/2018 – prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a contar de
29  de  julho  de  2018,  o  prazo  para  que  a  Comissão  instituída  pela  Portaria  no

0581/2018, de 29/05/2018, conclua seus trabalhos. (Processo 014943/2017)

No 0836/2018, DE 06/08/2018 – prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a contar de
29  de  julho  de  2018,  o  prazo  para  que  a  Comissão  instituída  pela  Portaria  no

0582/2018, de 29/05/2018, conclua seus trabalhos. (Processo 015465/2017)

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 
considerando o que dispõem o inc. II do art. 37 da Constituição Federal, o art. 10 da 
Lei no 8.112/1990, o art. 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 0837/2018, DE 06/08/2018 – nomear, em caráter efetivo, CRISTIANE LUIZA
SABINO DE SOUZA, habilitada em concurso público de provas e títulos, com homolo-
gação publicada no DOU de 15/05/2018, para o cargo de Professor da Carreira de
Magistério Superior, Classe A, denominação Assistente A, Nível 1, do Quadro Perma-
nente desta Instituição, em regime de dedicação exclusiva, código de vaga 335635.
(Processo 005766/2018)

No 0838/2018, DE 06/08/2018 – nomear, em caráter efetivo, GUSTAVO FIGUEI-
REDO CAMPOLINA DINIZ, habilitado em concurso público de provas e títulos, com
homologação publicada no DOU de 21/12/2017, para o cargo de Professor da Carrei-
ra de Magistério Superior, Classe A, denominação Adjunto A, Nível 1, do Quadro Per-
manente  desta  Instituição,  em  regime  de  dedicação  exclusiva,  código  de  vaga
285635. (Processo 014329/2016)

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 006027/2018, resolve



No 0839/2018, DE 06/08/2018 – 1. exonerar, por término de mandato, o Profes-
sor MARCOS INÁCIO MARCONDES, matrículas 10219-9/UFV e 2775262-6/Siape, da
função gratificada de Chefe do Departamento de Zootecnia, FG-1, do Centro de Ciên-
cias Agrárias; 2. designar o Professor MÁRIO LUIZ CHIZZOTTI, matrículas 11419-
7/UFV e 1639904-1/Siape, para ocupar a função gratificada de que trata o item an-
terior, a partir de 7 de agosto de 2018.

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas
pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015,
considerando  as  Portarias  do  Ministério  da  Educação  nos 404,  de  23/04/2009,
publicada no DOU de 24/04/2009, e  362,  de 10/04/2012, publicada no DOU de
11/04/2012, e o que consta do Processo 23114.007024/2018, resolve

No 0840/2018, DE 06/08/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor
Adjunto AGUSTIN ZSÖGÖN, matrículas 12006-5/UFV e 2229741-6/Siape, no período
de 1o de setembro a 1o de dezembro de 2018, incluindo o trânsito, para participar de
missão de trabalho no âmbito do Projeto no NMG/R2/170027, na Cranfield University,
em Cranfield, Reino Unido, 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, re-
solve

No 0841/2018, DE 06/08/2018 – 1. destituir, a pedido, a Professora MONISE VI-
ANA ABRANCHES, matrícula 11164-3/UFV, do Comitê de Ética em Pesquisa com Se-
res Humanos da Universidade Federal de Viçosa – CEP/UFV, instituído pela Portaria no

238/2016, de 15/03/2016, alterada pelas Portarias nos 172/2017, de 14/02/2017,
1.166/2017,  de  16/10/2017,  516/2018,  de  11/05/2018,  e  713/2018,  de
03/07/2018; 2. manter inalteradas as demais disposições. (Processo 013608/2015)

No 0842/2018, DE 06/08/2018 – 1. recompor a Comissão Permanente de Avalia-
ção de Documentos, instituída pela Portaria no 0314/2008, de 18/06/2008, que pas-
sa a ser constituída dos seguintes membros:

Nome Matrícula/UFV Órgão
Edson Martinho Ramos 5902-1 RES
Fábio Jaderson Miguel Reis 11665-3 BBT
Ludiany Barbosa Sena Miranda 11431-6 PPO
Rosângela de Fátima Ramos 11742-0 PGP
Benício José Almeida Ramalho 7318-0 PRE
Vanessa Lana 11711-0 DHI
Eduardo Luiz dos Santos 10445-0 DHI
José Jorge Pacheco 7306-7 Secom
2. determinar que a presidência da referida Comissão fique a cargo do Chefe de
Gabinete da Reitoria; 3. revogar as disposições em contrário.

No 0843/2018, DE 06/08/2018 – aplicar à empresa MSX MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA-ME, CNPJ no 13.537.430/0001-99, a pena de impedimento de licitar e contratar
com a União pelo prazo de 10 (dez) meses, a contar da publicação desta Portaria no
Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
dos  contratos  representados  pela  Notas  de  Empenho  nos 2013NE801995  e
2013NE802642, com fincas no art. 7o da Lei no 10.520/2002 e nos subitens 19.1,
19.1.6,  19.2 e 19.2.2 do Edital  de Pregão Eletrônico para Registro de Preços no



154/2012, Ata de Registro de Preços no 140/2012, bem como com a rescisão dos
contratos acima aludidos, com arrimo no art. 9o da Lei no 10.520/2002 c/c art. 79, I,
da Lei no 8.666/1993, determinando, ainda, o cancelamento do registro do fornece-
dor, com base no art. 20, I, do Decreto-Lei no 7.892/2013, o registro das punições e
o descredenciamento junto ao Sicaf. (Processo 005020/2012)

No 0844/2018, DE 06/08/2018 – aplicar à empresa ELDORADO MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ no 09.470.005/0001-52, a pena de impedimento de lici-
tar e contratar com a União pelo prazo de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, a contar da
publicação desta Portaria no Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor do contrato representado pela Nota de Empenho no

2018NE800453, com fincas no art. 7o da Lei no 10.520/2002 e nos subitens 21.1,
21.1.6,  21.2 e 21.2.2 do Edital  de Pregão Eletrônico para Registro de Preços no

339/2017, Ata de Registro de Preços no 010/2018, bem como com a rescisão do con-
trato acima aludido, com arrimo no art. 9o da Lei no 10.520/2002 c/c art. 79, I, da
Lei no 8.666/1993, determinando, ainda, o cancelamento do registro do fornecedor,
com base no art. 20, I, do Decreto-Lei no 7.892/2013, o registro das punições e o
descredenciamento junto ao Sicaf. (Processo 014077/2017)

No 0845/2018, DE 06/08/2018 – aplicar à empresa RADAR DISTRIBUIDORA EI-
RELI EPP, CNPJ no 24.525.493/0001-41, a pena de impedimento de licitar e contratar
com a União pelo prazo de 10 (dez) meses, a contar da publicação desta Portaria no
Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
dos  itens  15  e  16  do  contrato  representado  pela  Nota  de  Empenho  no

2017NE802940, com fincas no art. 7o da Lei no 10.520/2002 e nos subitens 15.1,
15.1.6, 15.2 e 15.2.2 do Edital de Pregão Eletrônico no 292/2017, determinando,
ainda, o registro das punições e o descredenciamento junto ao Sicaf, nos termos do
subitem 15.6. (Processo 011737/2017)

No 0846/2018, DE 06/08/2018 – aplicar à empresa FALABOR COMÉRCIO DE AR-
TIGOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI, CNPJ no 27.416.739/0001-35, a pena de adver-
tência, cumulada com multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor do con-
trato representado pela Nota de Empenho no 2017NE801556, com fincas no art. 9o

da Lei no 10.520/2002 c/c arts. 86, § 1o, e 87, I, da Lei no 8.666/1993 e subitens
15.2, 15.2.1 e 15.3 do Edital de Pregão Eletrônico no 188/2017, determinando, ain-
da, o registro das penalidades no Sicaf, nos termos do subitem 15.6 do instrumento
convocatório. (Processo 007784/2017)

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas
pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015,
considerando  as  Portarias  do  Ministério  da  Educação  nos 404,  de  23/04/2009,
publicada no DOU de 24/04/2009, e  362,  de 10/04/2012, publicada no DOU de
11/04/2012, e o que consta do Processo 23114.006963/2018, resolve

No 0847/2018, DE 06/08/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor
Titular LEANDRO GRASSI DE FREITAS, matrículas 7666-X/UFV e 1204525-2/Siape,
no período de 18 a 30 de agosto de 2018, incluindo o trânsito, para participar, com
apresentação de trabalho, do 50th Annual Meeting of Nematologists of The American
Tropics,  em Arequipa, bem como participar de reuniões com técnicos da empresa
Stoller, em Lima, Peru, 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,



considerando o que consta do Processo 011973/2017, resolve

No 0848/2018, DE 06/08/2018 – aplicar à empresa CLEIDIONICE MARTINS DE
BRITO, CNPJ no 28.542.152/0001-35, a pena de impedimento de licitar e contratar
com a União pelo prazo de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Portaria no
Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato representado pela Nota de Empenho no 2017NE803009, bem como com
sua rescisão,  com fincas  no art.  7o da  Lei  no 10.520/2002 e nos subitens 15.1,
15.1.6, 15.2 e 15.2.2 do Edital de Pregão Eletrônico no 297/2017, determinando,
ainda, o registro das punições e o descredenciamento junto ao Sicaf, nos termos do
subitem 15.6.

(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, 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 23114.005421/2018, resolve

No 0849/2018, DE 07/08/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor
Adjunto LEONARDUS VERGÜTZ, matrículas 11018-3/UFV e 1971144-4/Siape, no pe-
ríodo de 26 de agosto a 2 de setembro de 2018, incluindo o trânsito, para realizar vi-
sitas técnicas a fazendas e centros de pesquisas e à Farm Progress Show, em Boone,
Iowa, USA, com ônus limitado.

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, 
conferidas pela Portaria no 0580/2015, de 19/06/2015, publicada no Diário Oficial da 
União de 22/06/2015, resolve

No 0850/2018, DE 07/08/2018 – reconduzir a Professora TATIANA PIRES BAR-
RELLA, matrículas 11823-0/UFV e 1522550-2/Siape, à função comissionada de Coor-
denadora do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, FUC-001, do Centro de
Ciências Humanas, Letras e Artes. (Processo 007325/2018)

No 0851/2018, DE 07/08/2018 – aplicar à empresa MINAS CIENTÍFICA LTDA-ME,
CNPJ no 04.511.624/0001-24, a pena de impedimento de licitar e contratar com a
União pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da publicação desta Portaria no Diário
Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos con-
tratos representados pelas Notas de Empenho nos 2013NE800784, 2013NE800797,
2013NE800802 e 2013NE800809, bem como com sua rescisão, tudo com fundamen-
to no art. 7o da Lei no 10.520/2002 e nos subitens 15.1, 15.1.6, 15.2 e 15.2.2 do
Edital de Pregão Eletrônico no 338/2013, determinando, ainda, o registro das puni-
ções e o descredenciamento junto ao Sicaf, com arrimo no subitem 15.6 do referido
Edital. (Processo 011091/2013)

O  Vice-Reitor  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  no  uso  de  suas  atribuições,
conferidas pela Portaria no 0580/2015, de 19/06/2015, publicada no Diário Oficial da
União de 22/06/2015, considerando as Portarias do Ministério da Educação nos 404,
de 23/04/2009, publicada no DOU de 24/04/2009, e 362, de 10/04/2012, publicada
no DOU de 11/04/2012, e o que consta do Processo 23114.006673/2018, resolve

No 0852/2018, DE 07/08/2018 – autorizar o afastamento, do País, da Professora



Adjunta  APARECIDA DE  FÁTIMA ANDRADE  DA SILVA,  matrículas  10262-8/UFV  e
1787571-7/Siape, no período de 17 a 22 de agosto de 2018, incluindo o trânsito,
para participar, com apresentação de trabalho, da  ATEE Annual Conference 2018, na
University of Gävle, Suécia, com ônus UFV (duas diárias) e ônus limitado (passagem
aérea e taxa de inscrição).

O  Vice-Reitor  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  no  uso  de  suas  atribuições,
conferidas pela Portaria no 0580/2015, de 19/06/2015, publicada no Diário Oficial da
União de 22/06/2015, considerando o que consta do Processo 007253/2018, resolve

No 0853/2018, DE 07/08/2018 – 1. conceder à viúva MARIA DE LOURDES RA-
MOS PAES uma cota de pensão civil  instituída pelo Sr. INÁCIO GERALDINO DIAS
PAES,  matrículas  3569-6/UFV  e  0428419-7/Siape,  em razão  de  seu  falecimento
ocorrido em 29 de julho 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 29
de julho de 2018.

O  Vice-Reitor  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  no  uso  de  suas  atribuições,
conferidas pela Portaria no 0580/2015, de 19/06/2015, publicada no Diário Oficial da
União de 22/06/2015, considerando o disposto no art. 26-A da Lei no 11.091/2005 e
o que consta do Processo 004790/2018, resolve

No 0854/2018, DE 07/08/2018 – 1. autorizar a servidora MANUELA RIBAS ME-
NEGHITTI CÂNDIDO, matrículas 11184-8/UFV e 2022118-8/Siape, ocupante do car-
go de Assistente em Administração, a prestar colaboração técnica na Universidade
Federal de Juiz de Fora, por 12 (doze) meses, a partir da data da publicação desta
Portaria; 2. compete ao órgão cessionário comunicar a frequência mensal da referida
servidora ao órgão cedente.

O  Vice-Reitor  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  no  uso  de  suas  atribuições,
conferidas pela Portaria no 0580/2015, de 19/06/2015, publicada no Diário Oficial da
União  de  22/06/2015,  considerando  o  disposto  no  §  3o do  art.  98  da  Lei  no

8.112/1990,  de  11/12/1990,  publicada no DOU de 12/12/1990,  o  Laudo Médico
Pericial no 0.142.751/2018 e o que consta do Processo 006095/2018, resolve

No 0855/2018, DE 08/08/2018 – alterar a jornada de trabalho do servidor DOU-
GLAS MANSUR DA SILVA, matrículas  8951-6/UFV e 1336222-7/Siape, ocupante do
cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, de 40 (quarenta) horas sema-
nais e 8 (oito) horas diárias para 30 (trinta) horas semanais e 6 (seis) horas diárias,
no período de 1o de agosto de 2018 a 22 de abril de 2032.

O  Vice-Reitor  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  no  uso  de  suas  atribuições,
conferidas pela Portaria no 0580/2015, de 19/06/2015, publicada no Diário Oficial da
União de 22/06/2015, considerando as Portarias do Ministério da Educação nos 404,
de 23/04/2009, publicada no DOU de 24/04/2009, e 362, de 10/04/2012, publicada
no DOU de 11/04/2012, e o que consta do Processo 23114.004119/2016, resolve

No 0856/2018, DE 08/08/2018 – autorizar o afastamento, do País, do servidor
WALMIR DA SILVA, matrículas 11168-6/UFV e 2014426-4/Siape, no período de 1º de
setembro de 2018 a 31 de agosto de 2019, para realizar o doutorado sanduíche na



área de Bioquímica e Biologia Molecular, na Universitè Labal em Quebec, Canadá,
com ônus limitado.

(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 0857/2018, DE 09/08/2018 – designar o servidor FREDERICO GONÇALVES DE
CASTRO CABRAL, matrículas 11240-2/UFV e 2031976-5/Siape, para substituir o Pro-
fessor DIOGO TOURINO DE SOUSA, matrículas 10144-3/UFV e 1450856-0/Siape, no
cargo de direção de Assessor Especial, CD-4, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura,
no período de 7 a 21 de agosto de 2018, por motivo de férias regulamentares do ti-
tular. (Processo 003356/2018)

No 0858/2018, DE 09/08/2018 – reconduzir o Professor CARLOS ANTÔNIO MO-
REIRA LEITE, matrículas 2407-4/UFV e 0427869-3/SIAPE, à função comissionada de
Coordenador do Curso de Graduação em Gestão do Agronegócio, FUC-001, do Centro
de Ciências Agrárias. (Processo 005997/2018)

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, e o que consta do Processo 23114.007132/2018, resolve

No 0859/2018, DE 09/08/2018 – autorizar o afastamento, do País, da Professora
Associada ADRIANA FERREIRA DE FARIA, matrículas 8596-0/UFV e 1559858-9/Sia-
pe, no período de 3 a 9 de setembro de 2018, para participar, com apresentação de
trabalho, da Trile Heix Conference 2018, em Manchester, Inglaterra, com ônus limi-
tado.

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 008964/2017, resolve

No 0860/2018,  DE  09/08/2018 –  1.  retificar  a  Portaria  no 0757/3018,  de
10/07/2018, publicada no DOU de 11/07/2018, Seção 2, p. 23, onde se lê “em regi-
me de 40 horas semanais”, leia-se “em regime de dedicação exclusiva”; 2. manter
inalteradas as demais disposições.

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas
pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015,
considerando  o  disposto  no art.  33,  inc.  VIII,  da  Lei  nº 8.112,  de  11/12/1990,
publicada no DOU de 12/12/1990, e o que consta do Processo 007414/2018, resolve

No 0861/2018, DE 10/08/2018 – declarar vago, em razão de posse em outro car-
go inacumulável, um cargo de Assistente de Tecnologia da Informação, nível de clas-
sificação  C,  nível  de  capacitação  II,  padrão  de  vencimento  02,  código  de  vaga
337926,  ocupado  pelo  servidor  MICHEL  LINO  ALVES,  matrículas  12279-3/UFV  e
2328308-7/Siape, a partir de 8 de agosto de 2018.



A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 
considerando o que dispõem o inc. II do art. 37 da Constituição Federal, os arts. 10 e
13 da Lei no 8.112, publicada no DOU de 12/12/1990, e a Lei no 11.091, publicada 
no DOU de 13/01/2005; e o disposto no Decreto no 7.232, publicado no DOU de 
20/07/2010, e na Portaria Interministerial no 316, publicada no DOU de 19/10/2017, 
bem como o que consta do Processo 005899/2018, resolve

No 0862/2018, DE 13/08/2018 – nomear, em caráter efetivo, MICHELLE PEIXO-
TO RODRIGUES, habilitada em concurso público de provas, com homologação publi-
cada no DOU de 06/07/2018, para o cargo de ASSISTENTE DE LABORATÓRIO, Nível
de Classificação C, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Per-
manente  desta  Instituição,  em  regime  de  40  horas  semanais,  código  de  vaga
871848.

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 007038/2018, resolve

No 0863/2018, DE 13/08/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tem-
po de contribuição, com proventos integrais, a ANTÔNIO CLEBER GONÇALVES TIBI-
RIÇÁ, matrículas 5844-0/UFV e 0429445-1/Siape, ocupante da vaga no 337901 do
cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, Classe E, denominação Titular,
nível 801, com doutorado, em regime de dedicação exclusiva, do Quadro de Pessoal
da Universidade Federal de Viçosa, nos termos do art. 3o, incs. I, II e III, da Emenda
Constitucional no 47, de 05/07/2005, publicada no DOU de 06/07/2005; 2. declarar
vago o referido cargo.

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 § 3o do art. 98 da Lei no 8.112/1990, de 11/12/1990,
publicada no DOU de 12/12/1990, o Laudo Médico Pericial no 0.147.117/2018 e o
que consta do Processo 006162/2018, resolve

No 0864/2018, DE 13/08/2018 –  alterar  a jornada de trabalho, da servidora
PRISCILA REZENDE CARDOSO DE OLIVEIRA, matrículas  10877-4/UFV e 1934926-
5/Siape, ocupante do cargo de Assistente em Administração, de 40 (quarenta) horas
semanais e 8 (oito) horas diárias para 20 (vinte) horas semanais e 4 (quatro) horas
diárias, com remuneração integral, a partir de 8 de agosto de 2018 até 8 de agosto
de 2033.

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 § 2o do art. 98 da Lei no 8.112/1990, de 11/12/1990,
publicada no DOU de 12/12/1990, o Laudo Médico Pericial no 0.147.104/2018 e o
que consta do Processo 006842/2018, resolve

No 0865/2018,  DE  13/08/2018 –  1.  revogar  a  Portaria  no 0143/2016,  de
23/02/2016; 2. alterar a jornada de trabalho, do servidor ISRAEL ROSA DA SILVA,
matrículas 11828-1/UFV e 2143920-9/Siape, ocupante do cargo de Auxiliar em Ad-
ministração, de 40 (quarenta) horas semanais e 8 (oito) horas diárias para 20 (vinte)
horas semanais e 4 (quatro) horas diárias, com remuneração integral, a partir de 8
de agosto de 2018.



A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas
pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015,
considerando  as  Portarias  do  Ministério  da  Educação  nos 404,  de  23/04/2009,
publicada no DOU de 24/04/2009, e  362,  de 10/04/2012, publicada no DOU de
11/04/2012, resolve

No 0866/2018, DE 14/08/2018 – autorizar o afastamento, do País, da Professora
Adjunta CLÁUDIA BATISTA SAMPAIO, matrículas 10708-5/UFV e 2908234-2/Siape,
no período de 25 de agosto a 2 de setembro de 2018, incluindo o trânsito, para par-
ticipar do  6th International Yak Conference,  em Xining, China, com ônus limitado.
(Processo 23114.007495/2018)

No 0867/2018, DE 14/08/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor
Titular JORGE LUIZ COLODETTE, matrículas 5396-1/UFV e 7429188-5/Siape, no pe-
ríodo de 1o a 10 de setembro de 2018, incluindo o trânsito, para participar, com
apresentação de trabalho, do 13th World Congress on Biofuels and Bioenergy, em Zu-
rique, Suíça, com ônus limitado. (Processo 23114.006621/2018)

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, re-
solve

No 0868/2018, DE 14/08/2018 – 1. designar o servidor GUSTAVO PAIVA CRUZ,
matrícula 11467-7/UFV, como membro da Comissão de Avaliação de Desempenho da
servidora RAFAELLA SANTOS DOURADO, matrícula 12144-4/UFV, instituída pela Por-
taria  no 0177/2016,  de  1o/03/2016,  alterada  pelas  Portarias  nos 0503/2017,  de
05/05/2017, e 1.059/2017, de 18/09/2017, em substituição à servidora RITA DE
CÁSSIA PORTUGAL, matrícula 8276-7/UFV; 2. reconhecer a participação do servidor
acima referido como membro da Comissão, no período de 2 de dezembro de 2017
até a presente data, em substituição à servidora Rita de Cássia Portugal; 3. manter
inalteradas as demais disposições. (Processo 000947/2016)

No 0869/2018, DE 14/08/2018 – 1. designar o servidor GUSTAVO PAIVA CRUZ,
matrícula 11467-7/UFV, como membro da Comissão de Avaliação de Desempenho da
servidora ANA CAROLINA DE CASTRO BAIÃO BRUMANO, matrícula 12147-9/UFV, ins-
tituída  pela  Portaria  no 0178/2016,  de  1o/03/2016,  alterada  pelas  Portarias  nos

0502/2017, de 05/05/2017, e 1.060/2017, de 18/09/2017, em substituição à servi-
dora RITA DE CÁSSIA PORTUGAL, matrícula 8276-7/UFV; 2. reconhecer a participa-
ção do servidor acima referido como membro da Comissão, no período de 2 de de-
zembro de 2017 até a presente data, em substituição à servidora Rita de Cássia Por-
tugal; 3. manter inalteradas as demais disposições. (Processo 000945/2016)

No 0870/2018, DE 14/08/2018 – 1. reconhecer os trabalhos executados pela co-
missão instituída pela Portaria no 0669/2017, de 12/06/2017, alterada pelas Portaria
nos 725/2017, de 23/06/2017, e 1.233/2017, de 26/10/2017, com a finalidade de
criar as normas internas da Divisão de Produção e Comissão de Produção da Univer-
sidade Federal de Viçosa, no período de 12/08/2017 até a presente data; 2. designar
os servidores abaixo como membros da referida comissão e reconhecer os atos prati-
cados nos períodos respectivos:

Nome Matrícula Período



Rodrigo Campos Lopes 11171-6/UFV 1o/12/2017 até a presente data
Ludiany  Barbosa  Sena
Miranda

11431-6/UFV 1o/04/2018 até a presente data

3. conceder o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente data, para que a referi-
da comissão conclua seus trabalhos.

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 23114.006421/2018, resolve

No 0871/2018, DE 14/08/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor
Titular PAULO SÁVIO LOPES, matrículas 6797-0/UFV e 0431030-9/Siape, no período
de 10 a 20 de setembro de 2018, incluindo o trânsito, para participar de missão de
trabalho no âmbito do Projeto Capes FCT 88887.125450/2016-00, no Porto, Portu-
gal, 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,
considerando o que consta do Processo 007470/2018, resolve

No 0872/2018, DE 14/08/2018 – 1. conceder aposentadoria por invalidez, com
proventos integrais, a GERALDO VIÇOSO FILHO, matrículas 6658-3/UFV e 0139970-
8/Siape, ocupante da vaga no 335869 do cargo de Auxiliar em Administração, nível
de classificação C, nível de capacitação IV, padrão de vencimento 16, do Quadro de
Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, nos termos do art. 40, § 1o, inc. I, e § 3o,
da Constituição Federal, c/c Emenda Constitucional no 70, de 29/03/2012, e dos arts.
186, inc. I, e 188, § 2o, da Lei no 8.112, de 11/12/1990; 2. declarar vago o referido
cargo.

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 23114.007288/2018, resolve

No 0873/2018, DE 15/08/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor
Adjunto MÁRIO LUIZ CHIZZOTTI, matrículas 11419-7/UFV e 1639904-1/Siape, no
período de 8 a 16 de setembro de 2018, incluindo o trânsito, para realizar visita téc-
nica à University of Nevada, em Reno, EUA, e para participar, como palestrante, do
50th Anniversary of the California Net Energy System Symposium, em Davis, EUA,
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 0874/2018, DE 15/08/2018 – designar os Professores ALAIR FERREIRA DE
FREITAS, matrículas 11185-6/UFV e 2849023-4/Siape, e DIOGO TOURINO DE SOU-
SA,  matrículas  10144-3/UFV  e  1450856-0/Siape,  para  substituírem  o  Professor
CLÓVIS ANDRADE NEVES, matrículas 6585-4/UFV e 0429971-2/Siape, no cargo de
direção de Pró-Reitor de Extensão e Cultura, CD-2, nos períodos de 17 a 21 de agos-



to de 2018 e de 22 a 31 de agosto de 2018, respectivamente, por motivo de férias
regulamentares do titular. (Processo 002785/2018)

No 0875/2018, DE 15/08/2018 – designar a servidora MARISA IMACULADA VIEI-
RA FERREIRA, matrículas 7443-8/UFV e 1062616-9/Siape, para substituir o Professor
VLADIMIR OLIVEIRA DI IORIO, matrículas 6942-6/UFV e 0431203-4/Siape, no cargo
de direção de Diretor de Relações Internacionais e Interinstitucionais, CD-3, no dia
17  de  agosto  de  2018,  por  motivo  de  afastamento  do  titular.  (Processo
005042/2018)

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.  33,  inc.  VIII,  da  Lei  nº 8.112,  de  11/12/1990,
publicada no DOU de 12/12/1990, e o que consta do Processo 007365/2018, resolve

No 0876/2018, DE 15/08/2018 – declarar vago, em razão de posse em outro car-
go inacumulável, um cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, classe A,
denominação Adjunto A, em regime de dedicação exclusiva, código de vaga 678407,
ocupado  pela  servidora  ANDYARA  DO CARMO PINTO COELHO  PAIVA,  matrículas
12099-5/UFV e 1816416-4/Siape, a partir de 15 de agosto de 2018.

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

No 0877/2018, DE 15/08/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tem-
po de contribuição, com proventos integrais, a FRANCISCO ANTONIO COELHO, ma-
trículas 6462-9/UFV e 0429873-2/Siape, ocupante da vaga no 338284 do cargo de
Açougueiro, nível de classificação B, nível de capacitação IV, padrão de vencimento
16, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, nos termos do art. 3o,
incs. I, II e III, da Emenda Constitucional no 47, de 05/07/2005, publicada no DOU
de 06/07/2005; 2. declarar extinto o referido cargo. (Processo 006160/2018)

No 0878/2018, DE 15/08/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tem-
po de contribuição, com proventos integrais,  a JOÃO BOSCO GARCIA,  matrículas
2017-6/UFV e 0427645-3/Siape, ocupante da vaga no 336297 do cargo de Auxiliar
em Administração, nível de classificação C, nível de capacitação IV, padrão de venci-
mento 16, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, nos termos do
art. 3o, incs. I, II e III, da Emenda Constitucional no 47, de 05/07/2005, publicada no
DOU de 06/07/2005; 2. declarar vago o referido cargo. (Processo 007346/2018)

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 0879/2018, DE 15/08/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor
Adjunto FERNANDO LAÉRCIO ALVES DA SILVA, matrículas 10517-1/UFV e 2644854-
1/Siape, no período de 1o a 10 de setembro de 2018, incluindo o trânsito, para parti-
cipar de reunião de pesquisa na Universidade de Coimbra, Portugal, e participar, com
apresentação de trabalhos, do VIII Encontro Internacional do Conpedi, em Zaragoza,
Espanha, com ônus UFV (duas diárias) e ônus limitado (passagem aérea e taxa de



inscrição). (Processo 23114.007223/2018)

No 0880/2018, DE 15/08/2018 – autorizar o afastamento, do País, da Professora
Adjunta ROBERTA FREITAS GUERRA, matrículas 8547-2/UFV e 2425427-7/Siape, no
período de 1o a 10 de setembro de 2018, incluindo o trânsito, para participar de reu-
nião de pesquisa na Universidade de Coimbra, Portugal, e participar, com apresenta-
ção de trabalho, do VIII Encontro Internacional do Conpedi, em Zaragoza, Espanha,
com ônus UFV (duas diárias) e ônus limitado (passagem aérea e taxa de inscrição).
(Processo 23114.007224/2018)

(a) Nilda de Fátima Ferreira Soares, Reitora

O  Vice-Reitor  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  no  uso  de  suas  atribuições,
conferidas pela Portaria no 0580/2015, de 19/06/2015, publicada no Diário Oficial da
União de 22/06/2015, resolve

No 0881/2018, DE 16/08/2018 – 1. exonerar, a pedido, a Professora MARIA LUÍ-
ZA LEÃO, matrículas 6046-1/UFV e 0430886-0/Siape, da função gratificada de Chefe
do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, FG-1, do Campus UFV-Florestal, a contar
de 31 de julho de 2018; 2. designar a Professora IARA CHRISTINA SILVA BARROCA,
matrículas 8664-9/UFV e 1578134-1/Siape, para ocupar “pro tempore” a função gra-
tificada de que trata o item anterior. (Processo 007570/2018)

No 0882/2018, DE 16/08/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor
Adjunto MARCIO DE SOUZA DUARTE, matrículas 11038-8/UFV e 2973394-7/Siape,
no período de 25 de agosto a 2 de setembro de 2018, incluindo o trânsito, para par-
ticipar da  6th International Yak Conference, em Xining, China, com ônus limitado.
(Processo 23114.007638/2018)

No 0883/2018, DE 16/08/2018 – autorizar o afastamento, do País, da Professora
Adjunta MELISSA IZABEL HANNAS, matrículas 10628-3/UFV e 1887480-3/Siape, no
período de 9 a 14 de setembro de 2018, incluindo o trânsito, para participar, como
palestrante, da 2018 Arkansas Nutrition Conference, em Rogers, USA, com ônus li-
mitado. (Processo 23114.007594/2018)

O  Vice-Reitor  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  no  uso  de  suas  atribuições,
conferidas pela Portaria no 0580/2015, de 19/06/2015, publicada no Diário Oficial da
União  de  22/06/2015,  considerando  o  que  dispõem  o  inc.  II  do  art.  37  da
Constituição  Federal,  os  arts.  10  e  13  da  Lei  no 8.112,  publicada  no  DOU  de
12/12/1990, e a Lei no 11.091, publicada no DOU de 13/01/2005; e o disposto no
Decreto no 7.232, publicado no DOU de 20/07/2010, e na Portaria Interministerial no

316,  publicada  no  DOU  de  19/10/2017;  bem  como  o  que  consta  do  Processo
002677/2017, resolve

No 0884/2018, DE 16/08/2018 – nomear, em caráter efetivo, LUDMILA VIEIRA
COELHO, habilitada em concurso público de provas, com homologação publicada no
DOU de 29/05/2017, para o cargo de ADMINISTRADOR, Nível de Classificação E, Ní-
vel de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Insti-
tuição, em regime de 40 horas semanais, código de vaga 337466.

O  Vice-Reitor  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  no  uso  de  suas  atribuições,
conferidas pela Portaria no 0580/2015, de 19/06/2015, publicada no Diário Oficial da
União de 22/06/2015, considerando o que consta do Processo 007818/2018, resolve



No 0885/2018, DE 17/08/2018 – 1. exonerar a servidora BEATRIZ VANETTI AN-
SANI, matrículas 10911-8/UFV e 1945887-1/Siape, da função gratificada de Chefe
de Seção – Expediente, FG-7, da Diretoria de Comunicação Institucional; 2. designar
a  servidora  SABRINA  PIERRE  ALMEIDA  GUIMARÃES,  matrículas  10923-1/UFV  e
1954216-2/Siape, para ocupar a função gratificada de que trata o item anterior, a
partir de 18 de agosto de 2018.

No 0886/2018, DE 17/08/2018 – designar a servidora BEATRIZ VANETTI ANSA-
NI, matrículas 10911-8/UFV e 1945887-1/Siape, para ocupar a função gratificada de
Chefe de Serviço – Atendimento Institucional, FG-4, da Diretoria de Comunicação
Institucional, a partir de 18 de agosto de 2018.

O  Vice-Reitor  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  no  uso  de  suas  atribuições,
conferidas pela Portaria no 0580/2015, de 19/06/2015, publicada no Diário Oficial da
União  de  22/06/2015,  considerando  o  disposto  no  §  2o do  art.  98  da  Lei  no

8.112/1990,  de  11/12/1990,  publicada no DOU de 12/12/1990,  o  Laudo Médico
Pericial no 0.147.123/2018 e o que consta do Processo 014076/2017, resolve

No 0887/2018, DE 17/08/2018 – alterar a jornada de trabalho do servidor MAR-
CÍLIO RODRIGUES MARTINS, matrículas  8345-3/UFV e 2464225-1/Siape, ocupante
do cargo de Contador, de 40 (quarenta) horas semanais e 8 (oito) horas diárias para
20 (vinte) horas semanais e 4 (quatro) horas diárias, com remuneração integral, a
partir de 8 de agosto de 2018.

O  Vice-Reitor  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  no  uso  de  suas  atribuições,
conferidas pela Portaria no 0580/2015, de 19/06/2015, publicada no Diário Oficial da
União de 22/06/2015, resolve

No 0888/2018, DE 17/08/2018  – 1. conceder à viúva MARIA NILZA MARIANO
COSTA uma cota de pensão civil instituída pelo Sr. DIOCÉLIO BRASIL COSTA, matrí-
culas 2475-9/UFV e 0427914-2/Siape, em razão de seu falecimento ocorrido em 9
de agosto de 2018, por força do disposto no art. 40, § 7o, inc. I, da Constituição Fe-
deral, 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 9 de agosto de 2018. (Proces-
so 007697/2018)

No 0889/2018, DE 17/08/2018 – aplicar à empresa SPR – COMERCIAL DE MATE-
RIAIS GERAIS LTDA - ME, CNPJ no 72.346.182/0001-68, a pena de impedimento de
licitar e contratar com a União pelo prazo de 1 (um) ano e 1 (um) mês, a contar da
publicação desta Portaria no Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor do contrato representado pela Nota de Empenho no

2015NE801295, bem como com sua rescisão, tudo com fundamento no art. 7o da Lei
no 10.520/2002 e nos subitens 15.1, 15.1.6, 15.2 e 15.2.2 do Edital de Pregão Ele-
trônico no 090/2015, determinando, ainda, o registro das punições e o descredencia-
mento  junto ao Sicaf, nos  termos do subitem 15.5  do referido Edital.  (Processo
004872/2015)

No 0890/2018, DE 17/08/2018 – aplicar à empresa CASTELO BORRACHAS E RE-
TENTORES LTDA - ME, CNPJ no 08.890.496/0001-28, a pena de impedimento de lici-
tar e contratar com a União pelo prazo de 2 (dois) anos e 3 (três) meses, a contar da



publicação desta Portaria no Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor do contrato representado pela Nota de Empenho no

2016NE802327, bem como com sua rescisão, tudo com fundamento no art. 7o da Lei
no 10.520/2002 e nos subitens 15.1, 15.1.6, 15.2 e 15.2.2 do Edital de Pregão Ele-
trônico no 181/2016, determinando, ainda, o registro das punições e o descredencia-
mento  junto ao Sicaf, nos  termos do subitem 15.6  do referido Edital.  (Processo
007818/2016)

(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 0891/2018, DE 20/08/2018 – 1. exonerar, por término de mandato, a Profes-
sora FLÁVIA CRISTINA SILVA DE PAULA, matrículas 11397-2/UFV e 1991785-9/Sia-
pe, da função comissionada de Coordenadora do Curso de Licenciatura em Química,
FUC-001, do Campus UFV – Florestal; 2. designar a Professora POLLYANNA AMARAL
VIANA, matrículas 10071-4/UFV e 1737346-1/Siape, para ocupar a função comissio-
nada de que trata o item anterior, a partir  de 21 de agosto de 2018. (Processo
007664/2018)

No 0892/2018, DE 20/08/2018 – 1. exonerar, por término de mandato, o Profes-
sor LEONARDO ANTÔNIO MENDES DE SOUZA, matrículas 10118-4/UFV e 1682161-
3/Siape, da função comissionada de Coordenador do Curso de Licenciatura em Física,
FUC-001, do  Campus UFV – Florestal; 2. designar o Professor ROMEU ROSSI JÚ-
NIOR, matrículas 10495-7/UFV e 1673488-5/Siape, para ocupar a função comissio-
nada de que trata o item anterior, a partir  de 21 de agosto de 2018. (Processo
007584/2018)

No 0893/2018, DE 20/08/2018 – 1. exonerar o servidor LUIS FILIPE PEREIRA DA
SILVA, matrículas 11899-0/UFV e 2158330-0/Siape, da função gratificada de Chefe
de Seção - Patrimônio, FG-7, do  Campus UFV – Florestal; 2. designar o servidor
JOÃO BATISTA DE CASTRO, matrículas 11525-8/UFV e 2065710-5/Siape, para ocu-
par a função gratificada de que trata o item anterior, a partir de 21 de agosto de
2018. (Processo 007709/2018)

No 0894/2018, DE 20/08/2018 – 1. exonerar a servidora REJANE MOREIRA MEN-
DES, matrículas 11378-6/UFV e 2049297-1/Siape, da função gratificada de Chefe de
Serviço – Transporte, FG-5, do  Campus UFV-Florestal; 2. designar o servidor LUIS
FILIPE PEREIRA DA SILVA, matrículas 11899-0/UFV e 2158330-0/Siape, para ocupar
a função gratificada de que trata o item anterior, a partir de 21 de agosto de 2018.
(Processo 007708/2018)

No 0895/2018, DE 20/08/2018 – 1. exonerar, por término de mandato, a Profes-
sora JOELMA SANTANA SIQUEIRA, matrículas 8329-1/UFV e 1457797-9/Siape, da
função comissionada de Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras,
FUC-001, do Departamento de Letras, do Centro de Ciências Humanas, Letras e Ar-
tes; 2. designar a Professora MICHELLE NAVE VALADÃO, matrículas 10894-4/UFV e
1939001-0/Siape, para ocupar a função comissionada de que trata o item anterior, a
partir de 21 de agosto de 2018. (Processo 007816/2018)

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, e o que consta do Processo 23114.007480/2017, resolve

No 0896/2018, DE 20/08/2018 – autorizar o afastamento, do País, da Professora
Assistente EMILIANA MARIA DINIZ MARQUES, matrículas 11825-7/UFV e 2144104-
1/Siape, no período de 11 de setembro de 2018 a 10 de setembro de 2019, para
prosseguir o doutorado em Pós-Colonialismos e Cidadania Global, na Universidade de
Coimbra, Portugal, 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 0897/2018, DE 20/08/2018 – 1. conceder aposentadoria por invalidez, com
proventos integrais, a AILTON DE SOUZA, matrículas 6460-2/UFV e 0429871-6/Sia-
pe, ocupante da vaga no 338282 do cargo de Cozinheiro, nível de classificação C, ní-
vel de capacitação IV, padrão de vencimento 16, do Quadro de Pessoal da Universi-
dade Federal de Viçosa, nos termos do art. 40, § 1o, inc. I, e § 3o, da Constituição
Federal, c/c Emenda Constitucional no 70, de 29/03/2012, e dos arts. 186, inc. I, e
188, § 2o, da Lei no 8.112, de 11/12/1990; 2. declarar extinto o referido cargo; 3.
exonerar o referido servidor da função gratificada de Chefe de Seção - Subalmoxari-
fado de Produtos Alimentícios e de Limpeza, FG-9, da Divisão de Alimentação, da
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. (Processo 007471/2018)

No 0898/2018, DE 20/08/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tem-
po de contribuição, com proventos integrais, a CLAUDIO HORST BRUCKNER, matrí-
culas 6213-8/UFV e 6429685-0/Siape, ocupante da vaga no 580449 do cargo de Pro-
fessor da Carreira de Magistério Superior, Classe E, denominação Titular, nível 801,
com doutorado, em regime de dedicação exclusiva, do Quadro de Pessoal da Univer-
sidade Federal de Viçosa, nos termos do art. 3o, incs. I, II e III, da Emenda Constitu-
cional no 47, de 05/07/2005, publicada no DOU de 06/07/2005, com a vantagem
pessoal prevista no art. 62-A da Lei no 8.112, de 11/12/1990, correspondente a 8/10
(oito décimos) da Função Gratificada FG-2; 2. declarar vago o referido cargo. (Pro-
cesso 006674/2018)

No 0899/2018, DE 20/08/2018  – 1. conceder à viúva HILDA DA CONCEIÇÃO
CLAUDINO uma cota de pensão civil instituída pelo Sr. JOSÉ CLAUDINO, matrículas
0993-8/UFV e 0430475-9/Siape, em razão de seu falecimento ocorrido em 11 de
agosto de 2018, por força do disposto no art. 40, § 7o, inc. I, da Constituição Fede-
ral, com redação dada pela Emenda Constitucional no 41, de 19/12/2003, c/c art. 2o,
inc. I, da Lei no 10.887, de 18/06/2004, e dos arts. 215, 217, inc. I, e 218 da Lei no

8.112, de 11/12/1990, com redação dada pela Lei no 13.135, de 17/06/2015; 2. au-
torizar o pagamento da referida pensão a contar de 11 de agosto de 2018. (Processo
007765/2018)

No 0900/2018, DE 20/08/2018  – 1. conceder à viúva MARIA JOSÉ ANDRADE
FONSECA uma cota de pensão civil instituída pelo Sr. ANTONIO CLOVES FONSECA
HOMEM, matrículas 4061-4/UFV e 0428521-5/Siape, em razão de seu falecimento
ocorrido em 10 de agosto de 2018, 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 10
de agosto de 2018. (Processo 007696/2018)

(a) Nilda de Fátima Ferreira Soares, Reitora
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