
ATOS ADMINISTRATIVOS 

Atos 0616 a 0723/2018 – RTR 
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 0616/2018,  DE  13/06/2018 –  1.  retificar  a  Portaria  no 0439/2018,  de
18/04/2018, onde se lê “Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal”,
leia-se  “Universidade  Federal  de  Viçosa  –  Campus UFV-Florestal”;  2.  manter
inalteradas as demais disposições.

No 0617/2018, DE 13/06/2018 – designar o servidor ALBERTO SIMÃO DA SILVA,
matrículas  6199-9/UFV  e  0429672-1/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 10 de julho
a 7 de agosto de 2018, por motivo de férias regulamentares do titular. (Processo
005271/2018)

No 0618/2018,  DE  13/06/2018 –  designar  a  servidora  MARISA  IMACULADA
VIEIRA  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 período de 11 a 17 de julho de 2018, por motivo de férias regulamentares do
titular. (Processo 005042/2018)

No 0619/2018,  DE  13/06/2018 –  1.  retificar  a  Portaria  no 0942/2016,  de
11/10/2016,  publicada  no  DOU  de  13/10/2016,  Seção  2,  p.  16,  que  trata  da
concessão  de  uma  cota  de  pensão  civil  à  viúva  MARILENE  DE  JESUS  FIALHO
RESENDE, pensão esta instituída pelo Sr. JOSÉ FERNANDO DE RESENDE, matrículas
2144-X/UFV e 0427714-0/Siape, onde se lê “por força do disposto no art. 40, § 7 o,
inc. II, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 41,
de 19/12/2003”, leia-se “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”; 2.
manter inalteradas as demais disposições. (Processo 011622/2016)

O  Vice-Reitor  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  no  uso  de  suas  atribuições,
conferidas pela Portaria no 0580/2015, de 19/06/2015, publicada no Diário Oficial da
União de 22/06/2015, considerando o disposto na Portaria no 143, de 1o/06/2018, do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, resolve

No 0620/2018,  DE  13/06/2018 –  determinar  a  alteração  do  expediente
administrativo  em função  dos  jogos  da  Seleção  Brasileira  de  Futebol  na Copa do
Mundo Fifa  2018,  sem prejuízo  dos  serviços  considerados essenciais,  da  seguinte
forma:  I - nos dias em que os jogos se realizarem pela manhã, o expediente terá
início às 14 horas; II - nos dias em que os jogos se realizarem à tarde, o expediente
será suspenso das 13 às 18 horas.



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 0621/2018, DE 13/06/2018 – 1. exonerar, a pedido, a Professora ARISTÉA
ALVES AZEVEDO, matrículas 1485-0/UFV e 0427337-3/Siape, da função comissionada
de  Coordenadora  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Botânica,  FUC-001,  do
Departamento de Biologia Vegetal, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; 2.
designar o Professor JOÃO AUGUSTO ALVES MEIRA NETO, matrículas 6725-3/UFV e
0431009-1/Siape, para ocupar a função comissionada de que trata o item anterior, a
partir de 14 de junho de 2018. (Processo 005041/2018)

No 0622/2018, DE 13/06/2018 – exonerar, a pedido, o servidor THIAGO CORRÊA
BORGES,  matrículas  11545-2/UFV  e  1028117-0/Siape,  da  função  gratificada  de
Assistente Técnico, FG-2, do  Campus UFV-Rio Paranaíba, a partir de 4 de junho de
2018. (Processo 004944/2018)

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. 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
004944/2018, resolve

No 0623/2018, DE 13/06/2018 – declarar  vago, em razão de posse em outro
cargo inacumulável, um cargo de Assistente em Administração, nível de classificação
D,  nível  de  capacitação  IV, padrão  de  vencimento  04,  código  de  vaga  288723,
ocupado  pelo  servidor  THIAGO  CORRÊA  BORGES,  matrículas  11545-2/UFV  e
1028117-0/Siape, a partir de 6 de junho de 2018.

O  Vice-Reitor  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  no  uso  de  suas  atribuições,
conferidas pela Portaria no 0580/2015, de 19/06/2015, publicada no Diário Oficial da
União de 22/06/2015, considerando o que consta do Processo 004759/2018, resolve

No 0624/2018,  DE  13/06/2018 –  1.  conceder  à  viúva  ADALGIZA  APARECIDA
BORGES SOARES DE MELO uma cota de pensão civil  instituída pelo Sr. ANTONIO
SOARES  DE  MELO,  matrículas  4708-2/UFV  e  0430837-1/Siape,  em razão  de  seu
falecimento ocorrido em 20 de maio 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 20
de maio 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 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 0625/2018, DE 13/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor
Associado JOSÉ GERALDO DO CARMO SALLES, matrículas 7116-1/UFV e 6431374-
6/Siape, no período de 30 de junho a 22 de julho de 2018, incluindo o trânsito, para
participar da segunda fase do Curso Entrenador Nacional 2017-2018, em Alcalá de



Henares, Espanha, com ônus limitado. (Processo 23114.004794/2018)

No 0626/2018, DE 13/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor
Associado  ANDRÉ  GUSTAVO  DOS  SANTOS,  matrículas  8422-0/UFV  e  1296378-
2/Siape, no período de 23 de junho a 2 de julho de 2018, incluindo o trânsito, para
participar de atividades no âmbito do projeto Erasmus+KA107, na Universidade de
Modena  e  Reggio  Emilia,  em  Reggio  Emilia,  Itália,  com ônus  limitado.  (Processo
23114.005012/2018)

No 0627/2018,  DE  13/06/2018 –  1.  alterar  a  Portaria  no 0591/2018,  de
07/06/2018,  publicada  no  DOU  de  08/06/2018,  Seção  2,  p.  23,  que  trata  do
afastamento, do País, do Professor Associado WINDER ALEXANDER DE MOURA MELO,
matrículas 8438-7/UFV e 1350885-0/Siape, que passa a ser com ônus Programa de
Pós-Graduação em Física -Capes/Proap (sete diárias) e CNPq (passagem aérea); 2.
manter inalteradas as demais disposições. (Processo 23114.004817/2018)

(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,
considerando o que consta do Processo 005061/2018, resolve

No 0628/2018,  DE  14/06/2018 –  designar  a  servidora  CLEYDE  CRISTINA
RODRIGUES CAETANO, matrículas 10403-5/UFV e 2828592-4/Siape, para ocupar a
função gratificada de Assistente Técnica, FG-2, do Campus UFV-Rio Paranaíba.

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 0629/2018, DE 14/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, da Professora
Adjunta  MARLI  DUFFLES  DONATO MOREIRA,  matrículas  12432-X/UFV  e  1329605-
4/Siape, no período de 2 a 15 de julho de 2018, incluindo o trânsito, para participar,
com apresentação de trabalho, do IV Encontro em Ensino e Divulgação das Ciências,
no  Porto,  e  do  Encontro  Nacional  da  Sociedade  Portuguesa  de  Matemática,  em
Bragança, Portugal, com ônus UFV (seis diárias) e ônus limitado (passagem aérea e
taxa de inscrição). (Processo 23114.004706/2018)

No 0630/2018, DE 15/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, da Professora
Adjunta  CAROLINE  MENDES  DOS  PASSOS,  matrículas  8880-3/UFV  e  1466358-
1/Siape, no período de 7 a 14 de julho de 2018, incluindo o trânsito, para participar,
com apresentação de trabalho, do 6º Congresso Internacional de Etnomatemática, em
Medellín, Colômbia, com ônus UFV (quatro diárias) e ônus limitado (passagem aérea e
taxa de inscrição). (Processo 23114.005022/2018)

No 0631/2018, DE 15/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor
Titular LUIZ ALEXANDRE PETERNELLI, matrículas 6781-4/UFV e 0431020-1/Siape, no
período de 8 a 14 e 21 de julho de 2018, incluindo o trânsito, para participar, com
apresentação de trabalho, da XXIX International Biometric Conference, em Barcelona,
Espanha,  com  ônus  CNPq  (passagem  aérea  e  diárias)  e  ônus  limitado  (taxa  de
inscrição),  e  no período de 21 a  29 de julho  de 2018,  incluindo o trânsito,  para
realizar visita técnica à University of Nebraska-Lincoln, em Lincoln, USA, com ônus



limitado. (Processo 23114.005019/2018)

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 005184/2018, resolve

No 0632/2018,  DE  15/06/2018 –  1.  conceder  ao  viúvo  ANTONIO EMIDIO DE
FREITAS  uma  cota  de  pensão  civil  instituída  pela  Sra.  MARIA  DAS  GRAÇAS
RODRIGUES DE FREITAS, matrículas 1714-0/UFV e 0427471-0/Siape, em razão de
seu falecimento ocorrido em 2 de junho 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 2 de
junho 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, con-
siderando 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 0633/2018, DE 15/06/2018 – nomear, em caráter efetivo, ELEN MACHADO
TAVARES,  habilitada  em  concurso  público  de  provas  e  títulos,  com  homologação
publicada no DOU de 11/06/2018, 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 339272. (Processo
001054/2018)

No 0634/2018, DE 15/06/2018 – nomear, em caráter efetivo, SARA FERREIRA DE
ALMEIDA,  habilitada  em  concurso  público  de  provas  e  títulos,  com  homologação
publicada no DOU de 11/06/2018, 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 339434. (Processo
000933/2018)

No 0635/2018, DE 15/06/2018 – nomear, em caráter efetivo, GILMAR MARTINS
DE FREITAS FERNANDES, habilitado em concurso público de provas e títulos, com
homologação publicada no DOU de 16/05/2018, 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
694207.(Processo 000904/2018)

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,
resolve

No 0636/2018,  DE  15/06/2018 –  nomear,  em  caráter  efetivo,  SANTIAGO
GAUDÊNCIO DE OLIVEIRA SOUZA, habilitado 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 904122. (Processo 006819/2017)

No 0637/2018,  DE  15/06/2018 –  nomear,  em  caráter  efetivo,  LAUANIA
APARECIDA MARTINS, habilitada em concurso público de provas, com homologação
publicada no DOU de 30/06/2016, para o cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO,
Nível de Classificação D, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro
Permanente  desta  Instituição,  em regime  de  40  horas  semanais,  código  de  vaga
337835. (Processo 006589/2016)

No 0638/2018, DE 15/06/2018 – nomear, em caráter efetivo, RODRIGO CARDOSO
E SILVA, habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada no
DOU de 30/06/2016, para o cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, Nível  de
Classificação  D,  Nível  de  Capacitação  I,  Padrão  de  Vencimento  01,  do  Quadro
Permanente  desta  Instituição,  em regime  de  40  horas  semanais,  código  de  vaga
288723. (Processo 006589/2016)

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,
resolve

No 0639/2018,  DE  15/06/2018 –  aplicar  à  empresa  L  &  R  MATERIAIS  PARA
CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CNPJ no 07.404.035/0001-35, 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 do contrato representado pela Nota de Empenho no 2013NE803116, com
sua consequente rescisão, 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
(SRP) no 411/2012, Ata de Registro de Preços no 149/2012, determinando, ainda, o
registro das punições e o descredenciamento junto ao Sicaf, além do cancelamento do
registro  do  fornecedor, com arrimo no  subitem 19.6  do  referido  Edital.  (Processo
009607/2012)

No 0640/2018, DE 18/06/2018 – reconduzir a Professora CRISTIANE APARECIDA
BAQUIM,  matrículas  10902-9/UFV  e  1943466-1/Siape,  à  função  comissionada  de
Coordenadora do Curso de Graduação em Pedagogia, FUC-001, do Centro de Ciências
Humanas, Letras e Artes. (Processo 005323/2018)

No 0641/2018, DE 18/06/2018 –  1.  exonerar, a pedido, o  Professor  RICARDO
DUARTE GOMES DA SILVA,  matrículas  8470-0/UFV e 1518995-6/Siape,  da função
gratificada de Chefe do Departamento de Comunicação Social, FG-1, do Centro de
Ciências Humanas, Letras e Artes; 2. designar a Professora MARIANA LOPES BRETAS,
matrículas 8039-X/UFV e 1333970-5/Siape, para ocupar a função gratificada de que
trata o item anterior, a partir de 19 de junho de 2018. (Processo 005453/2018)

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 23114.004637/2018, resolve

No 0642/2018, DE 19/06/2018 – autorizar, excepcionalmente, o afastamento, do



País, do Professor Associado LUIS CÉSAR DIAS DRUMOND, matrículas 8659-2/UFV e
1577460-3/Siape, no período de 20 de junho a 20 de agosto de 2018, incluindo o
trânsito, para participar de capacitação técnica e curso de inglês nas instalações do
Grupo Bauer, em Voitsberg, Áustria, com ônus limitado.

(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, resolve

No 0643/2018, DE 20/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor
Titular  ODILON  GOMES  PEREIRA,  matrículas  6913-2/UFV  e  0431177-1/Siape,  no
período  de  6  a  14  de  julho  de  2018,  incluindo  o  trânsito,  para  participar, com
apresentação de trabalhos, do  ASAS-CSAS Annual Meeting, em Vancouver, Canadá,
com ônus CNPq - taxa de bancada (passagem aérea, diárias e taxa de inscrição).
(Processo 23114.005136/2018)

No 0644/2018, DE 20/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor
Titular  SEBASTIÃO  DE  CAMPOS  VALADARES  FILHO,  matrículas  6616-8/UFV  e
0429997-6/Siape, no período de 6 a 14 de julho de 2018, incluindo o trânsito, para
participar,  com  apresentação  de  trabalhos,  do  ASAS-CSAS  Annual  Meeting,  em
Vancouver, Canadá, com ônus CNPq - taxa de bancada (passagem aérea, diárias e
taxa de inscrição). (Processo 23114.005127/2018)

No 0645/2018, DE 20/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, da Professora
Associada  KARINA  GUIMARÃES  RIBEIRO,  matrículas  10811-1/UFV  e  1442475-
7/Siape, no período de 6 a 14 de julho de 2018, incluindo o trânsito, para participar,
com  apresentação  de  trabalhos,  do  ASAS-CSAS  Annual  Meeting,  em  Vancouver,
Canadá, com ônus Fapemig (passagem aérea, diárias e taxa de inscrição). (Processo
23114.005121/2018)

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

No 0646/2018,  DE  20/06/2018 –  reconduzir  o  Professor  JÚLIO  CÉSAR  DE
OLIVEIRA,  matrículas  8231-7/UFV  e  2353476-4/Siape,  à  função  comissionada  de
Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica,
FUC-001, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas. (Processo 004976/2018)

No 0647/2018, DE 20/06/2018 – 1. alterar a proporcionalidade da aposentadoria
do servidor EXPEDITO DA NATIVIDADE COSTA, matrículas 0920-2/UFV e 0430466-
0/Siape, aposentado conforme Portaria  no 163/1992, de 20/02/1992, publicada no
DOU de 26/02/1992, de proventos integrais para proventos proporcionais à razão de
31/35 (trinta e um trinta e cinco avos); 2. conceder ao referido servidor o benefício do
art. 190 da Lei no 8.112, de 11/12/1990, a contar de 11 de novembro de 2011;  3.
manter inalteradas as demais disposições. (Processo 015833/2015)

No 0648/2018,  DE  20/06/2018 –  aplicar  à  empresa  GELVINN  COMERCIAL  E
EXPORTADORA  EIRELI,  CNPJ  no 03.730.749/0001-82,  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, com fincas no art. 7o da Lei no 10.520/2002 e
nos subitens 15.1 e 15.1.5 do Edital de Pregão Eletrônico no 188/2016, determinando,
ainda, o registro das punições e o descredenciamento junto ao Sicaf, nos termos do
subitem 15.6 do referido Edital. (Processo 010427/2016)

No 0649/2018, DE 20/06/2018 –  aplicar  à empresa BSI – BRASIL SOLUÇÕES
INTELIGENTES  LTDA-ME,  CNPJ  no 27.267.032/0001-04,  a  pena  de  advertência,
cumulada com multa de mora de 4,4% (quatro vírgula quatro por cento) sobre o valor
do contrato representado pela Nota de Empenho no 2017NE803364, 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 nos
subitens  15.2,  15.2.1  e  15.3  do  Edital  de  Pregão  Eletrônico  no 301/2017,
determinando o registro das penalidades no Sicaf, nos termos do subitem 15.6 do
instrumento convocatório. (Processo 011630/2017)

O  Vice-Reitor  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  no  uso  de  suas  atribuições,
conferidas pela Portaria no 0580/2015, de 19/06/2015, publicada no Diário Oficial da
União de 22/06/2015, considerando o que dispõem o inc. II do art. 37 da Constituição
Federal, os arts. 10 e 13 da Lei no 8.112, publicada no DOU de 12/12/1990, e a Lei no

11.091,  publicada  no  DOU  de  13/01/2005;  e  o  disposto  no  Decreto  no 7.232,
publicado no DOU de 20/07/2010, e na Portaria Interministerial no 316, publicada no
DOU de 19/10/2017; bem como o que consta do Processo 009462/2017, resolve

No 0650/2018,  DE  20/06/2018 –  nomear,  em  caráter  efetivo,  GUILHERME
RODRIGUES PEREIRA, habilitado em concurso público de provas, com homologação
publicada no DOU de 27/09/2017, para o cargo de TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA,
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
337867.

(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  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 0651/2018, DE 21/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, da Professora
Associada DANIELA ALVES DE ALVES, matrículas 8942-7/UFV e 1323929-8/Siape, no
período  de  17  a  20  de  julho  de  2018,  incluindo  o  trânsito,  para  participar, com
apresentação de trabalho, das XII Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales de
la Ciencia yla Tecnología, em Santiago, Chile,  com ônus UFV (uma diária) e ônus
limitado (passagem aérea e taxa de inscrição). (Processo 23114.005212/2018)

No 0652/2018, DE 21/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor
Adjunto VICTOR LUIZ ALVES MOURÃO, matrículas 12153-3/UFV e 1050121-8/Siape,
no período de 10 a 21 de julho de 2018, incluindo o trânsito, para participar, com
apresentação de trabalho, das XII Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales de
la Ciencia yla Tecnología e realizar visita técnica à Universidad Alberto Hurtado, em
Santiago, Chile, com ônus UFV (uma diária) e ônus limitado (passagem aérea e taxa
de inscrição). (Processo 23114.004942/2018)

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 0653/2018, DE 21/06/2018 – designar os servidores abaixo relacionados para
substituírem o servidor  ELY ROSA,  matrículas  7144-7/UFV e  0431424-0/Siape,  no
cargo de  direção de Subchefe  de Gabinete  do Reitor, CD-4,  por  motivo de férias
regulamentares do titular:

Nome Matrículas Período

Robson Luis da Silva 11269-0/UFV  e
2029790-7/Siape

14 a 20/06/2018

Pollyanna Souza Pereira 10928-2/UFV  e
1954868-3/Siape

21 a 27/06/2018

Ana Maria Santelices de Araujo 8804-8/UFV  e  
1650798-6/Siape

28/06 a 04/07/2018

Luciene Gomes Vieira 11251-8/UFV  e
2029450-9/Siape

05 a 11/07/2018

(Processo 005597/2018)

No 0654/2018,  DE  21/06/2018  –  reconhecer  o  exercício  do  servidor  LUCAS
MASSOTE  DE  MELO  LEITE,  matrículas  11854-0/UFV  e  2143829-6/Siape,  em
substituição ao 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 15 de maio a 3 de junho
de 2018, por motivo de licença paternidade do titular. (Processo 005268/2018)

No 0655/2018, DE 21/06/2018 – 1. designar a Professora KÁTIA DE LOURDES
FRAGA,  matrícula  8537-5/UFV, como  coordenadora  da  Comissão  de  Avaliação  de
Desempenho  do  servidor  RAFAEL  BORGES  MARTINS,  matrícula  12208-4/UFV,
instituída pela Portaria  no 490/2016,  de 1º/06/2016,  em substituição à Professora
MARIANA  RAMALHO  PROCÓPIO  XAVIER,  matrícula  11013-2/UFV;  2.  manter
inalteradas as demais disposições. (Processo 005094/2016)

(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 23114.004837/2018, resolve

No 0656/2018, DE 25/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, da Professora
Adjunta ANDRÉA BERGALLO SNIZEK, matrículas 10181-8/UFV e 1448083-5/Siape, no
período de 8 a 12 de julho de 2018, incluindo o trânsito, para participar de banca de
defesa de tese na Universidade de Lisboa, Portugal, com ônus UFV (uma diária) e
ônus limitado (passagem aérea).

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

No 0657/2018, DE 25/06/2018 – 1. exonerar a Professora GLÁUCIA APARECIDA
SOARES  MIRANDA,  matrículas  11096-5/UFV  e  1988305-9/Siape,  da  função



comissionada de Coordenadora do Curso de Licenciatura em Matemática, FUC-001, do
Centro  de  Ciências  Exatas  e  Tecnológicas,  a  partir  de  12  de  junho  de  2018;  2.
designar  o  Professor  ANDERSON  TIAGO  DA  SILVA,  matrículas  11587-8/UFV  e
1975778-9/Siape, para ocupar a função comissionada de que trata o item anterior.
(Processo 005479/2018)

No 0658/2018, DE 25/06/2018 – designar o Professor LUCIANO GOMES FIETTO,
matrículas  8520-0/UFV  e  1452852-8/Siape,  para  substituir  o  Professor  LUIZ
ALEXANDRE PETERNELLI,  matrículas  6781-4/UFV e 0431020-1/Siape,  no  cargo de
direção de Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, CD-2, no período de 25 de junho
a  6  de  julho  de  2018,  por  motivo  de  férias  regulamentares  do  titular. (Processo
005564/2018)

No 0659/2018,  DE  25/06/2018 –  designar  a  servidora  MARISA  IMACULADA
VIEIRA  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 período de 25 a 26 de junho de 2018,  por  motivo de afastamento do titular.
(Processo 004539/2018)

No 0660/2018, DE 25/06/2018 – 1. exonerar a Professora MARIA CARMEN AIRES
GOMES,  matrículas  7740-2/UFV  e  1193529-7/Siape,  da  função  gratificada  que
ocupava “pro tempore” de Chefe do Departamento de Letras, FG-1, do Centro de
Ciências Humanas, Letras e Artes; 2. designar o Professor JUAN PABLO CHIAPPARA
CABRERA,  matrículas  10320-9/UFV  e  1805338-9/Siape,  para  ocupar  a  função
gratificada de que trata o item anterior, a partir de 26 de junho de 2018. (Processo
005689/2018)

O  Vice-Reitor  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  no  uso  de  suas  atribuições,
conferidas pela Portaria no 0580/2015, de 19/06/2015, publicada no Diário Oficial da
União de 22/06/2015, considerando as Portarias do Ministério da Educação nos 404, de
23/04/2009, publicada no DOU de 24/04/2009, e 362, de 10/04/2012, publicada no
DOU de 11/04/2012, e o que consta do Processo 23114.005525/2018, resolve

No 0661/2018, DE 26/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, da Professora
Associada ALBA PEDREIRA VIEIRA,  matrículas  7773-9/UFV e 6431122-1/Siape,  no
período  de  3  a  31  de  julho  de  2018,  incluindo  o  trânsito,  para  participar, com
apresentação de trabalhos, da conferência “Contra: Dance & Conflict”, em Valletta,
Malta, e da 9a Conferência Internacional de Cinema, em Avanca, Portugal, bem como
realizar  visita técnica e participar, com apresentação de trabalho,  do  IFTR World
Congress 2018,  em Belgrado, Sérvia,  com ônus UFV (uma diária) e ônus limitado
(passagem aérea e taxa de inscrição).

(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 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 0662/2018, DE 27/06/2018 – nomear, em caráter efetivo, RAFAEL CASTILHO



MOREIRA  GUEDES,  habilitado  em  concurso  público  de  provas,  com  homologação
publicada  no  DOU  de  29/05/2017,  para  o  cargo  de  ADMINISTRADOR,  Nível  de
Classificação  E,  Nível  de  Capacitação  I,  Padrão  de  Vencimento  01,  do  Quadro
Permanente  desta  Instituição,  em regime  de  40  horas  semanais,  código  de  vaga
974980.

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, con-
siderando o que dispõem o inc. II do art. 37 da Constituição Federal, o art. 10 da Lei
no 8.112/1990, o art.  8o da Lei  no 12.772/2012, com a redação dada pela Lei  no

12.863/2013, o Decreto no 7.485/2011 e suas alterações, e a Portaria Interministerial
no 316,  publicada  no  DOU de 19/10/2017,  bem como o  que  consta  do  Processo
001493/2018, resolve

No 0663/2018, DE 27/06/2018 – nomear, em caráter efetivo, THAIANE FERREIRA
SOARES,  habilitada  em  concurso  público  de  provas  e  títulos,  com  homologação
publicada no DOU de 22/06/2018, para o cargo de Professor da Carreira de Magistério
Superior,  Classe  A,  denominação  Auxiliar,  Nível  1,  do  Quadro  Permanente  desta
Instituição, em regime de 40 horas semanais, código de vaga 922837.

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 006589/2016, resolve

No 0664/2018, DE 27/06/2018 – nomear, em caráter efetivo, MARCIA DE FATIMA
DORNELAS, habilitada em concurso público de provas, com homologação publicada no
DOU de 30/06/2016, para o cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, Nível  de
Classificação  D,  Nível  de  Capacitação  I,  Padrão  de  Vencimento  01,  do  Quadro
Permanente  desta  Instituição,  em regime  de  40  horas  semanais,  código  de  vaga
815263.

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 0665/2018, DE 27/06/2018 – designar o servidor FÁBIO JADERSON MIGUEL
REIS,  matrículas  11665-3/UFV  e  2092393-0/Siape,  para  substituir  a  Professora
ÂNGELA MARIA SOARES FERREIRA, matrículas 6534-X/UFV e 0429936-4/Siape, no
cargo de direção de Diretor da Biblioteca Central, CD-4, no período de 16 a 30 de
julho  de  2018,  por  motivo  de  férias  regulamentares  da  titular.  (Processo
005724/2018)

No 0666/2018,  DE  27/06/2018 –  designar  a  servidora  BETÂNIA  BARROS
LOURENÇO, matrículas 12142-8/UFV e 2277818-0/Siape, para substituir o Professor
RENNAN LANNA MARTINS MAFRA, matrículas 10673-9/UFV e 1581496-6/Siape, no
cargo de direção de Diretor de Comunicação Institucional, CD-4, no período de 19 de
julho a 2 de agosto de 2018, por motivo de férias regulamentares do titular. (Processo
005782/2018)

No 0667/2018, DE 27/06/2018 – 1. conceder à viúva RAIMUNDA DE ALENCAR



PEREIRA uma cota  de pensão civil  instituída pelo  Sr. JOSÉ HERCULANO PEREIRA,
matrículas 3164-X/UFV e 0428153-8/Siape, em razão de seu falecimento ocorrido em
11 de junho 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 11 de junho de 2018. (Processo
005422/2018)

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 0668/2018, DE 27/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, do servidor
EVANDRO  RIBEIRO  RODRIGUES,  matrículas  10752-2/UFV  e  1909315-5/Siape,  no
período de 1o de julho a 22 de setembro de 2018, incluindo o trânsito, para participar
de  curso  de  aprimoramento  da  Língua  Inglesa  na  Communicate  School,  em
Manchester, Inglaterra, com ônus limitado. (Processo 23114.004531/2018)

No 0669/2018, DE 27/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor
Adjunto  WESCLEY SILVA XAVIER,  matrículas  11513-4/UFV e  1623740-7/Siape,  no
período  de  3  de  julho  de  2018 a  19  de  fevereiro  de  2019,  para  realizar  o  pós-
doutorado  na  área  de  Sociologia,  na  Lancaster  University,  Inglaterra,  com  ônus
limitado. (Processo 23114.001262/2018)

No 0670/2018, DE 27/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, da Professora
Adjunta MARIANA RAMALHO PROCÓPIO XAVIER, matrículas 11013-2/UFV e 2622378-
6/Siape, no período de 3 de julho de 2018 a 19 de fevereiro de 2019, para realizar o
pós-doutorado  na  área  de  Mídia  e  Estudos  de  Gênero,  na  Lancaster  University,
Inglaterra, com ônus limitado. (Processo 23114.001954/2018)

No 0671/2018, DE 27/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor
Associado  LUÍS  AUGUSTO  NERO,  matrículas  8449-2/UFV  e  1512149-9/Siape,  no
período  de  7  a  11  de  julho  de  2018,  incluindo  o  trânsito,  para  participar, com
apresentação de trabalhos, do  IAFP 2018 Annual Meeting, em Salt Lake City, EUA,
com  ônus  Convênio  Fapemig  PPM-00409-17  (diárias,  passagem  aérea  e  taxa  de
inscrição). (Processo 23114.005396/2018)

No 0672/2018, DE 28/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, do servidor
FREDERICO MARTINS DE SANT’ANA, matrículas 11591-6/UFV e 2079663-6/Siape, no
período de 15 a 28 de julho de 2018, incluindo o trânsito, para participar de aulas
presenciais do doutorado em Direito, na Universidad Argentina John F. Kennedy, em
Buenos Aires, Argentina, com ônus limitado. (Processo 23114.008697/2017)

No 0673/2018, DE 28/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, da servidora
NÚBIA OLIVEIRA DE SOUZA, matrículas 11372-7/UFV e 2049477-0/Siape, no período
de 15 a 28 de julho de 2018, incluindo o trânsito, para participar de aulas presenciais
do doutorado em Direito, na Universidad Argentina John F. Kennedy, em Buenos Aires,
Argentina, com ônus limitado. (Processo 23114.008700/2017)

No 0674/2018, DE 28/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor
Assistente VAGNER ALVES ARANTES, matrículas 11116-3/UFV e 1996651-5/Siape, no



período de 23 de agosto de 2018 a 24 de fevereiro de 2019, para realizar o doutorado
sanduíche  na  Universidade  de  Quebec,  em Montreal,  Canadá,  com ônus  limitado.
(Processo 23114.001129/2016)

No 0675/2018, DE 28/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor
Adjunto JOSÉ MARIA FRANCO DE CARVALHO, matrículas 10282-2/UFV e 1796585-
6/Siape, no período de 1o de agosto de 2018 a 31 de janeiro de 2019, incluindo o
trânsito, para realizar o doutorado sanduíche no Bundesanstalt für Materialforschung
und-prüfung, em Berlim, Alemanha, com ônus Capes. (Processo 23114.018988/2014)

No 0676/2018, DE 28/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor
Adjunto MARCOS INÁCIO MARCONDES, matrículas 10219-9/UFV e 2775262-6/Siape,
no período de 8 de agosto de 2018 a 7 de agosto de 2019, para realizar o pós-
doutorado na área de Produção Animal, na University of Florida, em Gainesville, USA,
com ônus CNPq. (Processo 23114.000714/2018)

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 deliberação do Conselho Universitário em sua 427a Reunião, realizada
em  21/06/2018,  a  Resolução  do  Consu  no 2/2011  e  o  que  consta  do  Processo
004827/2009, resolve

No 0677/2018, DE 28/06/2018 – 1. designar o servidor LUIS CARLOS MAGELA,
matrículas 8803-X/UFV e 1649930-4/Siape, para desempenhar a função de Ouvidor
da Universidade Federal de Viçosa, com mandato de 2 (dois) anos; 2. revogar as
disposições em contrário.

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 0678/2018, DE 28/06/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo
de  contribuição,  com proventos  integrais,  a  EDUARDO ARRUDA TEIXEIRA  LANNA,
matrículas 5645-6/UFV e 6430865-3/Siape, ocupante da vaga no 754674 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. (Processo 004904/2018)

No 0679/2018, DE 28/06/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo
de contribuição, com proventos integrais, a JOSÉ SOUZA CARDOSO, matrículas 4726-
0/UFV e 0428829-0/Siape, ocupante da vaga no 337349 do cargo de Brigadista de
Incêndio, nível de classificação C, nível de capacitação IV, padrão de vencimento 16,
do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, nos termos do art. 3o, incs.
I, II e III, da Emenda Constitucional no 47, de 05/07/2005, publicada no DOU de
06/07/2005; 2. exonerar o referido servidor da função gratificada de Chefe de Divisão
– Corpo de Bombeiros, FG-1, da Diretoria de Segurança Patrimonial e Comunitária, da
Pró-Reitoria  de  Administração;  3.  declarar  extinto  o  referido  cargo.  (Processo
005070/2018)

No 0680/2018, DE 28/06/2018 – 1. conceder à viúva WILMA MARIA TESSAROLLO
ALVES DA SILVA uma cota de pensão civil instituída pelo Sr. JOSÉ CELITO ALVES DA
SILVA,  matrículas  2713-8/UFV  e  0428004-3/Siape,  em  razão  de  seu  falecimento



ocorrido em 13 de junho 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 13 de junho de
2018. (Processo 005652/2018)

No 0681/2018,  DE  28/06/2018 –  1.  retificar  a  Portaria  no 0658/2018,  de
25/06/2018, onde se lê “no período de 25 de junho a 6 de julho de 2018”, leia-se “no
período de 25 de junho a 7 de julho de 2018”; 2. manter  inalteradas as demais
disposições. (Processo 005564/2018)

No 0682/2018,  DE  28/06/2018 –  1.  retificar  a  Portaria  no 0657/2018,  de
25/06/2018, publicada no DOU de 26/06/2018, Seção 2, p. 19, onde se lê “função
comissionada  de  Coordenadora  do  Curso  de  Licenciatura  em Matemática”, leia-se
“função comissionada de Coordenadora do Curso de Graduação em Matemática”; 2.
manter inalteradas as demais disposições. (Processo 005479/2018)

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 23114.014048/2017, resolve

No 0683/2018, DE 28/06/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor
Adjunto PABLO DAMASCENO BORGES, matrículas 10296-2/UFV e 1338959-1/Siape,
no período de 1o a 15 de julho de 2018, incluindo o trânsito, para concluir estágio de
atualização em pesquisa na Texas State University, em San Marcos, 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 0684/2018, DE 28/06/2018 – 1. exonerar, a pedido, a Professora LÊDA RITA
D'ANTONINO  FARONI,  matrículas  5162-4/UFV  e  0429027-8/Siape,  da  função
comissionada  de  Coordenadora  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Engenharia
Agrícola, FUC-001, do Departamento de Engenharia Agrícola, do Centro de Ciências
Agrárias;  2. designar o Professor DANIEL MARÇAL DE QUEIROZ, matrículas 6558-
7/UFV e 0429955-1/Siape, para ocupar a função comissionada de que trata o item
anterior, a partir de 29 de junho de 2018. (Processo 005740/2018)

No 0685/2018,  DE  28/06/2018 –  designar  o  servidor  JOÃO  BATISTA  MOTA,
matrículas  7433-0/UFV  e  1062572-3/Siape,  para  substituir  a  Professora  SILVANE
GUIMARÃES SILVA GOMES, matrículas 8476-X/UFV e 1110074-8/Siape, no cargo de
direção de Diretor da Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância – Cead, CD-4,
no período de 17 a 31 de julho de 2018, por motivo de férias regulamentares da
titular. (Processo 005817/2018)

No 0686/2018, DE 28/06/2018 – 1. designar os Professores MARCELO MINÁ DIAS,
matrícula 8455-7/UFV, EDUARDO SEITI GOMIDE MIZUBUTI, matrícula 6717-2/UFV, e
PEDRO CRESCENCIO SOUZA CARNEIRO, matrícula 7801-8/UFV, para, sob a presidên-
cia 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 perí-
odo de 15 de junho de 2018 até a presente data. (Processo 005140/2016)

No 0687/2018,  DE  28/06/2018 –  1.  alterar  a  Portaria  nº 402/2018,  de
10/04/2018, que delegou competência para atestação das conformidades das notas
fiscais junto ao Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – Siasg para
incluir o servidor WAGNER GONÇALVES ROCHA, matrícula 10808-1/UFV; 2. manter
inalteradas as demais disposições. (Processo 005701/2014)

No 0688/2018, DE 29/06/2018 – aplicar à empresa GIAMAN IMPORTADORA E LO-
GÍSTICA LTDA, CNPJ no 13.615.886/0001-20, a pena de impedimento de licitar e con-
tratar 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
do contrato representado pela Nota de Empenho no 2013NE802643, com sua conse-
quente rescisão, 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 (SRP) n o

154/2012, Ata de Registro de Preços no 141/2012, determinando, ainda, o registro
das punições e o descredenciamento junto ao Sicaf, além do cancelamento do registro
do  fornecedor,  com  arrimo  no  subitem  19.6  do  referido  Edital.  (Processo
005020/2012)

No 0689/2018, DE 29/06/2018 – aplicar à empresa IMAGEM INFORMÁTICA LTDA-
ME, CNPJ no 08.593.528/0001-23, a pena de impedimento de licitar e contratar com a
União pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da publicação desta Portaria no Diário Oficial
da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos itens 1 e 5
do contrato representado pela Nota de Empenho no 2014NE804539, com o cancela-
mento dos referidos itens, com fincas no art. 7o da Lei no 10.520/2002 e nos subitens
16.1, 16.1.6, 16.2 e 16.2.2 do Edital de Pregão Eletrônico no 508/2014, determinan-
do, ainda, o registro das punições e o descredenciamento junto ao Sicaf, com arrimo
no subitem 16.6 do referido Edital. (Processo 015057/2014)

No 0690/2018, DE 29/06/2018 – aplicar à empresa MFC COMÉRCIO DE PRODU-
TOS PARA LABORATÓRIO LTDA-ME, CNPJ no 08.988.798/0001-33, a pena de impedi-
mento 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

2017NE802217,  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 215/2017, determinando, ainda, o registro das punições e o descredenciamento
junto  ao  Sicaf,  com  arrimo  no  subitem  15.6  do  referido  Edital.  (Processo
009104/2017)

No 0691/2018, DE 29/06/2018 – aplicar à empresa MIRA COMERCIAL E SERVI-
ÇOS EIRELI ME, CNPJ no 11.091.026/0001-09, a pena de impedimento de licitar e
contratar com a União pelo prazo de 2 (dois) anos e 1 (um) mês, a contar da publica-
ção 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

2016NE801510,  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 138/2016, determinando, ainda, o registro das punições e o descredenciamento
junto  ao  Sicaf,  com  arrimo  no  subitem  15.6  do  referido  Edital.  (Processo
005703/2016)

No 0692/2018, DE 29/06/2018 – aplicar à empresa CMR CONDUTORES ELÉTRI-



COS LTDA, CNPJ no 11.045.403/0001-73, a pena de impedimento de licitar e contratar
com a União pelo prazo de 5 (cinco) 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 2012NE803883, bem como com sua
rescisão, com fincas no art. 7o da Lei no 10.520/2002 e nos subitens 14.1, 14.1.6,
14.2  e  14.2.2  do  Edital  de  Pregão  Eletrônico  para  Registro  de  Preços  (SRP)  no

354/2011, Ata de Registro de Preços no 165/2011, determinando, ainda, o registro
das punições e o descredenciamento junto ao Sicaf, além do cancelamento do registro
do fornecedor. (Processo 010325/2011)

No 0693/2018, DE 29/06/2018 – aplicar à empresa JNS COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÕES LTDA-ME, CNPJ no 01.560.790/0001-22, a pena de impedimento de licitar e
contratar com a União pelo prazo de 2 (dois) meses, a contar da publicação desta Por-
taria no Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor dos itens 11 e 82 dos contratos representados pelas Notas de Empenho nos

2017NE802529 e 2017NE802544, com o cancelamento dos referidos itens, 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 251/2017, determinando, ainda, o registro das punições e o
descredenciamento junto ao Sicaf, com arrimo no subitem 15.6 do referido Edital.
(Processo 010057/2017)

No 0694/2018, DE 29/06/2018 – aplicar à empresa JNS COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÕES LTDA-ME, CNPJ no 01.560.790/0001-22, a pena de impedimento de licitar e
contratar com a União pelo prazo de 4 (quatro) 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  67  e  102  do  contrato  representado  pela  Nota  de  Empenho  no

2017NE801971, com o cancelamento dos referidos itens, 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 Ele-
trônico no 190/2017, determinando, ainda, o registro das punições e o descredencia-
mento  junto  ao  Sicaf,  com arrimo  no  subitem 15.6  do  referido  Edital.  (Processo
007795/2017)

No 0695/2018, DE 29/06/2018 – aplicar à empresa THALES KEVEN ALVES SILVA,
CNPJ no 19.301.451/0001-97, a pena de advertência, cumulada com multa de mora
de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato representado pela Nota de Empenho
no 2017NE802151, 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 nos subitens 15.2, 15.2.1 e 15.3 do Edital de Pregão Ele-
trônico no 220/2017, determinando, ainda, o registro das penalidades no Sicaf, nos
termos do subitem 15.6 do instrumento convocatório. (Processo 009421/2017)

No 0696/2018, DE 29/06/2018 – aplicar à empresa THALES KEVEN ALVES SILVA,
CNPJ no 19.301.451/0001-97, a pena de advertência, cumulada com multa de mora
de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato representado pela Nota de Empenho
no 2017NE801918, 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 nos subitens 15.2, 15.2.1 e 15.3 do Edital de Pregão Ele-
trônico no 216/2017, determinando, ainda, o registro das penalidades no Sicaf, nos
termos do subitem 15.6 do instrumento convocatório. (Processo 009132/2017)

No 0697/2018, DE 29/06/2018 – aplicar à empresa CCK COMERCIAL EIRELI EPP,
CNPJ no 22.065.938/0001-22, a pena de advertência, cumulada com multa de mora
de 4,1% (quatro vírgula um por cento) sobre o valor do contrato representado pela
Nota de Empenho no 2017NE803205, 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 nos subitens 15.2, 15.2.1 e 15.3 do Edi-
tal de Pregão Eletrônico no 286/2017, determinando, ainda, o registro das penalidades



no  Sicaf,  nos  termos  do  subitem  15.6  do  instrumento  convocatório.  (Processo
011586/2017)

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 23114.002525/2018, resolve

No 0698/2018,  DE  29/06/2018 –  1.  alterar  a  Portaria  no 0464/2018,  de
26/04/2018, publicada no DOU de 27/04/2018, Seção 2, p. 22, que trata do afasta-
mento, do País,  da Professora Adjunta MARIANA LOPES BRETAS, matrículas 8039-
X/UFV e 1333970-5/Siape, que passa a ser ônus UFV (uma diária) e ônus limitado
(passagem aérea e taxa de inscrição); 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, con-
siderando o disposto no art. 122, inc. III, do Regimento Geral da UFV e o que consta
do Processo 009002/2017, resolve

No 0699/2018,  DE 29/06/2018 –  aplicar  ao  discente  GUSTAVO HENRIQUE DE
SOUZA NASCIMENTO, matrícula 40004388, a pena de EXCLUSÃO, por ter incorrido
nas condutas descritas no art. 121, inc. III, “c” e "d", 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, con-
siderando o disposto no art. 122, inc. II, “b”, do Regimento Geral da UFV e o que
consta do Processo 009002/2017, resolve

No 0700/2018, DE 29/06/2018 – aplicar aos discentes JOÃO ELTON BRAGA AL-
MEIDA,  matrícula  50002670,  e  KAIRO  RUGGIERI  ALMEIDA  GONZAGA,  matrícula
20003094, a pena de SUSPENSÃO por 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do dia
31/07/2018, por terem incorrido nas condutas descritas no art. 121, inc. II, “c” e "d",
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, con-
siderando o disposto no art. 120, inc. II, do Regimento Geral da UFV e o que consta
do Processo 009002/2017, resolve

No 0701/2018, DE 29/06/2018 – aplicar aos discentes MATHEUS OLIVEIRA FI-
GUEIREDO, matrícula 40004018, e PEDRO HENRIQUE LOURENÇO DO ESPÍRITO SAN-
TO, matrícula 40003308, a pena de SUSPENSÃO por 30 (trinta) dias, a partir do dia
31/07/2018, por terem incorrido nas condutas descritas no art. 121, inc. II, “c” e "d",
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,
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 0702/2018, DE 03/07/2018 – autorizar o afastamento, do País, da Professora
Associada GISELE MENDES LESSA DEL GIUDICE, matrículas 7207-9/UFV e 6431454-



8/Siape, no período de 7 a 14 de julho de 2018, incluindo o trânsito, para participar,
com apresentação de trabalho, do IV Congreso Latinoamericano y VII Congreso Bolivi-
ano  de  Mastozoología,  em  La  Paz,  Bolívia,  com  ônus  limitado.  (Processo
23114.005712/2018)

No 0703/2018, DE 03/07/2018 – autorizar o afastamento, do País, da Professora
Adjunta POLIANE ALFENAS ZERBINI, matrículas 10892-8/UFV e 1938664-1/Siape, no
período de 10 a 19 de julho de 2018, incluindo o trânsito, para participar do Annual
Metting of the International Committee on Taxonomy of Viruses e do 37th Annual Met-
ting of the American Society for Virology, com apresentação de trabalho, em College
Park, EUA, com ônus limitado. (Processo 23114.005727/2018)

No 0704/2018, DE 03/07/2018 – autorizar o afastamento, do País, da servidora
ANA CHRISTINA SIMÕES ALENCAR FERNANDES, matrículas 10724-7/UFV e 1908214-
5/Siape, no período de 15 de julho a 1o de agosto de 2018, incluindo o trânsito, para
participar de aulas presenciais do mestrado em Estudos Ambientais, na Universidade
de Ciências Empresariais e Sociais, em Buenos Aires, Argentina, com ônus limitado.
(Processo 23114.008698/2017)

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

No 0705/2018, DE 03/07/2018 – designar o servidor ELIAS VASCONCELOS RE-
ZENDE, matrículas 6765-2/UFV e 0431044-9/Siape, para substituir o Professor MAR-
CO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, matrículas 10330-6/UFV e 1208838-5/Siape, no cargo de
direção de Diretor-Geral do Campus UFV-Florestal, CD-3, no período de 17 a 30 de ju-
lho de 2018, por motivo de férias regulamentares do titular. (Processo 005812/2018)

No 0706/2018, DE 03/07/2018 – designar o servidor FERNANDO ANTÔNIO SILVA
FRUTUOSO, matrículas  8245-7/UFV  e  1454591-1/Siape,  para  substituir  o  servidor
JOSÉ GERALDO DE FREITAS, matrículas 5280-9/UFV e 0429103-7/Siape, no cargo de
direção de Contador Geral, CD-4, da Diretoria Financeira, da Pró-Reitoria de Planeja-
mento e Orçamento, no período de 3 a 21 de julho de 2018, por motivo de férias re-
gulamentares do titular, e reconhecer o exercício daquele servidor no cargo no dia 2
de julho de 2018, pelo mesmo motivo. (Processo 005983/2018)

No 0707/2018, DE 03/07/2018 – reconhecer o exercício da servidora JAMILE CA-
MARGOS DE OLIVEIRA, matrículas 11838-9/UFV e 2143957-8/Siape, em substituição
à 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, nos períodos de 22 a 29 de junho de 2018, por motivo de
afastamento da titular, e de 7 a 16 de maio de 2018, por motivo de férias regulamen-
tares da titular. (Processo 005776/2018)

No 0708/2018, DE 03/07/2018 – 1. conceder à viúva ALZIRA DE AMORIM CARDO-
SO uma cota de pensão civil instituída pelo Sr. SEBASTIÃO ELIAS CARDOSO, matrícu-
las 4063-0/UFV e 0428523-1/Siape, em razão de seu falecimento ocorrido em 16 de
junho de 2017, por força do disposto no art. 40, § 7o, inc. I, da Constituição Federal,
com redação dada pela Emenda Constitucional no 41, de 19/12/2003, c/c art. 2o, inc.
I, da Lei no 10.887, de 18/06/2004, e dos arts. 215, 217, inc. 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  16  de  junho  de  2017.  (Processo
005836/2018)



No 0709/2018, DE 03/07/2018 – 1. conceder aposentadoria por invalidez, com
proventos proporcionais à razão de 35/35 (trinta e cinco trinta e cinco avos), a FRAN-
CISCO DE ASSIS MARQUES, matrículas 5701-0/UFV e 0429356-1/Siape, ocupante da
vaga no 337822 do cargo de Técnico em Eletricidade, nível de classificação D, nível de
capacitação III, padrão de vencimento 16, do Quadro de Pessoal da Universidade Fe-
deral 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, § 2 o, da
Lei  no 8.112,  de  11/12/1990;  2.  declarar  vago  o  referido  cargo.  (Processo
005092/2018)

No 0710/2018, DE 03/07/2018 – 1. conceder aposentadoria por invalidez, com
proventos integrais, a WILTON DEON RIGUEIRA, matrículas 5673-1/UFV e 0429338-
2/Siape, ocupante da vaga no 337805 do cargo de Operador de Central Hidroelétrica,
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, com a vantagem pesso-
al prevista no art. 62-A da Lei no 8.112/1990, correspondente a 6/10 (seis décimos)
da Função Gratificada FG-9; 2. exonerar o referido servidor da função gratificada de
Encarregado - Usina Hidrelétrica, FG-9, da Diretoria de Manutenção de Estruturas Ur-
banas e Meio Ambiente, da Pró-Reitoria de Administração; 3. declarar vago o referido
cargo. (Processo 004811/2018)

No 0711/2018, DE 03/07/2018 – 1. designar os seguintes servidores para compo-
rem a Comissão Especial de Licitação para Obras e Serviços de Engenharia da Univer-
sidade Federal de Viçosa, pelo período de 1 (um) ano:

Presidente 
MARCONY CELESTINO DE LANA RIBAS – matrícula 11705-6/UFV

Suplente 
FLÁVIA VENTURA SILVA – matrícula 11435-9/UFV

Vogais
RICARDO DAVID MAFIA RIGUEIRA – matrícula 8843-9/UFV
JOÃO ANTÔNIO FORATO – matrícula 8248-1/UFV
MARINA TEIXEIRA DOS SANTOS – matrícula 10813-8/UFV

2. determinar que esses servidores, no referido período, respondam administrativa-
mente à Pró-Reitora de Administração no que diz respeito à escala de trabalho e férias
no âmbito da Comissão, sem prejuízo de suas subordinações hierárquicas normais.
(Processo 010129/2010)

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas
pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial  da União de 20/05/2015,
considerando o disposto no art. 34 da Lei no 8.112, de 11/12/1990, publicada no DOU
de 12/12/1990, e o que consta do Processo 005392/2018, resolve

No 0712/2018, DE 03/07/2018 – 1. exonerar, a pedido, o  servidor  HENRIQUE
JOSÉ NEVES, matrículas 10268-7/UFV e 1787877-5/Siape, ocupante do cargo de Téc-
nico em Anatomia e Necropsia, nível de classificação D, nível de capacitação IV, pa-
drão de vencimento 06, código de vaga 870954, a partir de 6 de julho de 2018; 2. de-
clarar 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,
resolve

No 0713/2018, DE 03/07/2018 – 1. designar a Professora NATHÁLIA THAÍS COS-
MO DA SILVA, matrícula 12561-X/UFV, como membro efetivo do Comitê de Ética em
Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa – CEP/UFV, instituído
pela Portaria no 0238/2016, de 15/03/2016, alterada pelas Portarias nos 172/2017, de
14/02/2017, 1.166/2017, de 16/10/2017, e 516/2018, de 11/05/2018, em substitui-
ção à Professora LORENA VIEIRA COSTA LELIS, matrícula 12179-7/UFV, com mandato
até 15 de março de 2019; 2. designar a Professora APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA,
matrícula 8823-4/UFV, como membro efetivo do referido Comitê; 3. manter inaltera-
das as demais disposições. (Processo 013608/2015)

No 0714/2018, DE 04/07/2018 – 1. conceder à companheira ROSÁLIA SCHITTINI
RUBIM uma cota de pensão civil instituída pelo Sr. ANTONIO CARLOS DE SOUSA, ma-
trículas 2410-4/UFV e 0430776-6/Siape, em razão de seu falecimento ocorrido em 19
de junho 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. III, e 218 da Lei no

8.112, de 11/12/1990, com redação dada pela Lei no 13.135, de 17/06/2015; 2. auto-
rizar o pagamento da referida pensão a contar de 19 de junho de 2018. (Processo
005800/2018)

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.  117, inc.  II, do Regimento Geral da UFV e o que
consta do Processo 015689/2017, resolve

No 0715/2018, DE 04/07/2018 – 1. aplicar ao servidor WILLIAM SILVINO DA SIL-
VA, matrículas 12060-X/UFV e 2254260-7/Siape, a pena de SUSPENSÃO por 30 (trin-
ta) dias, por ter incorrido na conduta descrita no art. 116, inc. VII, do Regimento Ge-
ral  da  UFV  e  por  inobservância  do  art.  116,  incs.  II  e  IX,  da  Lei  no 8.112,  de
11/12/1990; 2. converter em multa a penalidade prevista no item 1, conforme dispos-
to no § 2º do art. 130 da Lei no 8.112/1990.

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 006015/2018, resolve

No 0716/2018, DE 05/07/2018 – designar o servidor JEFFERSON MACHADO FON-
TES, matrículas 7322-9/UFV e 1006587-6/Siape, para substituir  a servidora LEIZA
MARIA GRANZINOLLI, matrículas 5963-3/UFV e 0429522-9/Siape, no cargo de dire-
ção de Pró-Reitor de Administração, CD-2, no período de 5 a 11 de julho de 2018, por
motivo de férias regulamentares da titular, e reconhecer o exercício do servidor nesse
cargo no período de 2 a 4 de julho de 2018, pelo mesmo motivo.

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, con-
siderando 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 0717/2018, DE 05/07/2018 – nomear, em caráter efetivo, PAULO ROGÉRIO
FONTES, habilitado em concurso público de provas e títulos, com homologação publi-
cada no DOU de 02/07/2018, para o cargo de Professor da Carreira de Magistério Su-
perior, Classe A, denominação Adjunto A, Nível 1, do Quadro Permanente desta Insti-
tuição,  em  regime  de  dedicação  exclusiva,  código  de  vaga  336710.  (Processo
003097/2018)

No 0718/2018, DE 05/07/2018 – nomear, em caráter efetivo, BRUNO RICARDO DE
CASTRO LEITE JÚNIOR, habilitado em concurso público de provas e títulos, com ho-
mologação publicada no DOU de 29/06/2018, para o cargo de Professor da Carreira
de Magistério Superior, Classe A, denominação Adjunto A, Nível 1, do Quadro Perma-
nente desta Instituição, em regime de dedicação exclusiva, código de vaga 694450.
(Processo 003047/2018)

No 0719/2018, DE 05/07/2018 – nomear, em caráter efetivo, LEONARDE DO NAS-
CIMENTO RODRIGUES, habilitado em concurso público de provas e títulos, com homo-
logação publicada no DOU de 29/06/2018, 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 338878. (Proces-
so 002894/2018)

No 0720/2018, DE 05/07/2018 – nomear, em caráter efetivo, RODOLPHO VILELA
ALVES NEVES, habilitado em concurso público de provas e títulos, com homologação
publicada no DOU de 29/06/2018, para o cargo de Professor da Carreira de Magistério
Superior, Classe A, denominação Adjunto A, Nível 1, do Quadro Permanente desta Ins-
tituição,  em  regime  de  dedicação  exclusiva,  código  de  vaga  932430.  (Processo
002449/2018)

No 0721/2018, DE 05/07/2018 – nomear, em caráter efetivo, THIAGO HENRIQUE
MOTA SILVA, habilitado em concurso público de provas e títulos, com homologação
publicada no DOU de 02/07/2018, para o cargo de Professor da Carreira de Magistério
Superior, Classe A, denominação Adjunto A, Nível 1, do Quadro Permanente desta Ins-
tituição,  em  regime  de  dedicação  exclusiva,  código  de  vaga  932431.  (Processo
002226/2018)

No 0722/2018, DE 05/07/2018 – nomear, em caráter efetivo, JÉSSICA RAYSE DE
MELO SILVA ÁVILA, habilitada em concurso público de provas e títulos, com homolo-
gação publicada no DOU de 29/06/2018, para o cargo de Professor da Carreira de Ma-
gistério Superior, Classe A, denominação Assistente A, Nível 1, do Quadro Permanente
desta Instituição, em regime de dedicação exclusiva, código de vaga 689632. (Proces-
so 001392/2018)

No 0723/2018, DE 05/07/2018 – nomear, em caráter efetivo, FLAVIO AMÉRICO
TONNETTI, habilitado em concurso público de provas e títulos, com homologação pu-
blicada no DOU de 02/07/2018, para o cargo de Professor da Carreira de Magistério
Superior, Classe A, denominação Adjunto A, Nível 1, do Quadro Permanente desta Ins-
tituição,  em  regime  de  dedicação  exclusiva,  código  de  vaga  337749.  (Processo
002002/2018)

Publique-se e cumpra-se. (a) Nilda de Fátima Ferreira Soares, Reitora
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