
 

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

 

REITORIA 

 

PORTARIAS: 0060/2015 a 0171/2015 

 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando as 

solenidades de Colação de Grau programadas para as 18 horas dos dias 23 e 30 de janeiro de 

2015, resolve 

 

No 0060/2015, DE 21/01/2015 – autorizar o exercício de turno corrido nas datas 

supracitadas, encerrando-se às 13 horas, em todos os setores acadêmico-administrativos da 

Universidade, exceto naqueles cujos serviços são considerados essenciais, os quais deverão 

manter os turnos normais de trabalho. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, 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 

23114.021561/2014, resolve 

 

No 0061/2015, DE 21/01/2015 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Assistente RITA DE CÁSSIA GOMES, matrículas 8607-X/UFV e 2568145-4/SIAPE, no período de 

29 de janeiro a 3 de fevereiro de 2015, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação 

de trabalho, da IV International Conference on Second Language Pedagogies, em Waterloo, 

Canadá, com ônus UFV (três diárias) e ônus limitado (passagem aérea e taxa de inscrição). 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, com fundamento 

na Súmula 74 do Tribunal de Contas da União, considerando o que consta do Processo 

008935/1991, resolve 

 

No 0062/2015, DE 21/01/2015 – 1. alterar a proporcionalidade da aposentadoria do 

ex-servidor BRAZ VITOR DEFELIPO, matrículas 0155-4/UFV e 0426823-0/SIAPE, aposentado 

no cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, Classe E, denominada Titular, nível 

801, em regime de dedicação exclusiva, conforme Portaria no 1.554/1991, de 11/12/1991, 

publicada no DOU de 13/12/1991, de proventos integrais para proventos proporcionais à razão 

de 30/35 (trinta trinta e cinco avos), nos termos do art. 40, inc. III, “c”, da Constituição 

Federal e do art. 186, inc. III, “c”, da Lei no 8.112, de 11/12/1990, a contar de 16 de 

dezembro de 2014; 2. manter inalteradas as demais disposições. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, resolve 

 

No 0063/2015, DE 21/01/2015 – designar a servidora CÁSSIA APARECIDA IRIA 

RODRIGUES, matrículas 7351-2/UFV e 1038261-8/SIAPE, para substituir a Professora 

GIOVANA FIGUEIREDO ROSSI, matrículas 7753-4/UFV e 2207630-4/SIAPE, no cargo de 

direção de Diretor de Registro Escolar, CD-3, da Pró-Reitoria de Ensino, no dia 21 de janeiro de 

2015, por motivo de afastamento da titular, e reconhecer o exercício da servidora nesse cargo 

nos dias 19 e 20 de janeiro de 2015, pelo mesmo motivo. (Processo 000582/2015) 



 

No 0064/2015, DE 21/01/2015 – designar o servidor ULISSES BIFANO COMINI, 

matrículas 10414-0/UFV e 1830123-4/SIAPE, para substituir o servidor BELMIRO ZAMPERLINI, 

matrículas 7218-4/UFV e 0980710-4/SIAPE, no cargo de direção de Diretor de Logística e 

Segurança, CD-4, da Pró-Reitoria de Administração, no período de 21 de janeiro a 10 de 

fevereiro de 2015, por motivo de férias regulamentares do titular, e reconhecer o exercício 

daquele servidor no cargo no período de 12 a 20 de janeiro de 2015, pelo mesmo motivo. 

(Processo 021653/2014) 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, 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, e o Decreto no 

7.485/2011, alterado pelo Decreto no 8.259/2014, bem como o que consta do Processo 

014289/2014, resolve 

 

No 0065/2015, DE 21/01/2015 – nomear, em caráter efetivo, CARLOS MOREIRA 

MIQUELINO ELETO TORRES, habilitado em concurso público de provas e títulos, com 

homologação publicada no DOU de 20/01/2015, 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, em vaga decorrente da aposentadoria do 

servidor Agostinho Lopes de Souza, código 337146, conforme Portaria no 690/2014, publicada 

no DOU de 27/05/2014. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando as 

Portarias do Ministério da Educação nos 404, de 23/04/2009, publicada no DOU de 24/04/2009, 

e 362, de 10/04/2012, publicada no DOU de 11/04/2012, resolve 

 

No 0066/2015, DE 22/01/2015 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Associado FLÁVIO BARBOSA JUSTINO, matrículas 8530-8/UFV e 1550443-6/SIAPE, no período 

de 31 de janeiro a 5 de fevereiro de 2015, incluindo o trânsito, para participar da reunião 

“Antarctic Ice Sheet Evolution and the Earth Climate”  e realizar visita técnica à Ohio State 

University para discussão de projetos na área de meteorologia polar, em Columbus, USA, com 

ônus Convênio FAPEMIG CRA-PPM-00551-13 (passagem aérea) e CNPq (diárias). (Processo 

23114.021093/2014) 

 

No 0067/2015, DE 22/01/2015 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto ALYSSON SARAIVA, matrículas 11031-0/UFV e 1915224-1/SIAPE, no período de 4 a 8 

de fevereiro de 2015, incluindo o trânsito, para realizar visita técnica a sistemas de produção 

comercial de suínos, granja experimental de suínos e fábrica de Premix na Espanha, França e 

Dinamarca, com ônus limitado. (Processo 23114.000628/2015) 

 

No 0068/2015, DE 22/01/2015 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Associado MARCOS HEIL COSTA, matrículas 6929-9/UFV e 0431192-5/SIAPE, no período de 16 

a 21 de fevereiro de 2015, incluindo o trânsito, para participar do painel de revisão do Next 

Generation Ecosystem Experiment (NGEE) Tropics, em Washington, DC, EUA, com ônus 

limitado. (Processo 23114.000619/2015) 

 

No 0069/2015, DE 22/01/2015 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Assistente ODEMIR VIEIRA BAÊTA, matrículas 8435-2/UFV e 2363518-8/SIAPE, no período de 

26 de abril a 5 de agosto de 2015, para realizar o doutorado sanduíche na Université de 

Montréal, Canadá, com ônus limitado. (Processo 23114.013010/2011) 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 

que consta do Processo 000491/2015, resolve 

 

No 0070/2015, DE 26/01/2015 – 1. conceder à viúva SÔNIA MACHADO ROCHA 



RIBEIRO uma cota de pensão vitalícia instituída pelo Sr. GUIDO ASSUNÇÃO RIBEIRO, 

matrículas 5619-7/UFV e 0430578-0/SIAPE, servidor ativo ocupante da vaga no 338847 do 

cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, Classe E, denominada Titular, nível 801, 

com doutorado, em regime de dedicação exclusiva, do Quadro de Pessoal da Universidade 

Federal de Viçosa, em razão de seu falecimento ocorrido em 30 de dezembro de 2014, por 

força do disposto no art. 40, § 7o, inc. II, da Constituição Federal, com redação dada pela 

Emenda Constitucional no 41, de 19/12/2003, c/c art. 2o, inc. II, da Lei no 10.887, de 

18/06/2004, e dos arts. 215, 216, § 1o, e 217, inc. I, “a”, da Lei no 8.112, de 11/12/1990; 2. 

autorizar o pagamento da referida pensão a contar de 30 de dezembro de 2014; 3. declarar 

vago o referido cargo. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, 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 000710/2015, resolve 

 

No 0071/2015, DE 26/01/2015 – declarar vago, em razão de posse em outro cargo 

inacumulável, um cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, nível de classificação E, nível de 

capacitação II, padrão de vencimento 02, código de vaga 901433, ocupado pela servidora 

LÍLIA LEANDRA DE ÁVILA, matrículas 10960-6/UFV e 1955124-2/SIAPE, a partir de 26 de 

janeiro de 2015. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, 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 0072/2015, DE 26/01/2015 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

DANIEL RODRIGUES VENTURA, matrículas 7653-8/UFV e 1192878-9/SIAPE, no período de 15 

de fevereiro de 2015 a 14 de fevereiro de 2016, para realizar o pós-doutorado em Ensino de 

Física, na Universidade do Porto, em Portugal, com ônus CNPq. (Processo 23114.015286/2014) 

 

No 0073/2015, DE 26/01/2015 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Assistente OSVALDO COSTA MOREIRA, matrículas 10319-5/UFV e 1805410-5/SIAPE, no 

período de 28 de março de 2015 a 27 de março de 2016, para prosseguir o doutorado em 

Ciencias de la Actividad Fisica y Del Deporte, na Universidade de León, Espanha, com ônus 

CAPES. (Processo 23114.016142/2013) 

 

No 0074/2015, DE 26/01/2015 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto LEONARDO ANTÔNIO MENDES DE SOUZA, matrículas 10118-4/UFV e 1682161-

3/SIAPE, no período de 1o de março de 2015 a 29 de fevereiro de 2016, para realizar o pós-

doutorado em Metrologia Quântica na University of Nottingham, Reino Unido, com ônus 

CAPES. (Processo 23114.018748/2014) 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 

que consta do Processo 000553/2015, resolve 

 

No 0075/2015, DE 27/01/2015 – 1. conceder à viúva ANA MARIA SILVA GONZAGA 

LUZ uma cota de pensão vitalícia instituída pelo Sr. FRANCISCO TOMAZ DA LUZ, matrículas 

3162-3/UFV e 0428151-1/SIAPE, aposentado conforme Portaria no 712/2009, de 15/07/2009, 

publicada no DOU de 17/07/2009, em razão de seu falecimento ocorrido em 2 de janeiro de 

2015, 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, 216, § 1o, e 217, inc. I, “a”, da Lei no 8.112, de 11/12/1990; 2. 

autorizar o pagamento da referida pensão a contar de 2 de janeiro de 2015. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 



que dispõem o inc. II do art. 37 da Constituição Federal, os arts. l0 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 111, publicada no DOU de 03/04/2014; bem como o que consta do Processo 018099/2013, 

resolve 

 

No 0076/2015, DE 27/01/2015 – nomear, em caráter efetivo, MARCELO DOS SANTOS 

TEIXEIRA, habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada no DOU de 

14/11/2013, 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, em vaga decorrente da posse em outro 

cargo inacumulável do servidor Dirceu Zeferino Rodrigues, código 339780, conforme Portaria 

no 1.116/2014, publicada no DOU de 31/07/2014. 

 

No 0077/2015, DE 27/01/2015 – nomear, em caráter efetivo, JEAN ALVES DE 

OLIVEIRA, habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada no DOU de 

14/11/2013, 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, em vaga decorrente do falecimento do 

servidor Romero Torres Viana, código 336370, conforme Certidão de Óbito no 031849 01 55 

2014 4 00410 133 0178648 60. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 

que consta do Processo 000851/2015, resolve 

 

No 0078/2015, DE 27/01/2015 – 1. designar a servidora POLLYANNA SOUZA 

PEREIRA, matrículas 10928-2/UFV e 1954868-3/SIAPE, para substituir o Professor GIOVANNI 

RIBEIRO DE CARVALHO, matrículas 7963-4/UFV e 3087169-0/SIAPE, no cargo de direção de 

Subchefe de Gabinete do Reitor, CD-4, no período de 27 a 30 de janeiro de 2015, por motivo 

de licença médica do titular, e reconhecer o exercício da servidora nesse cargo no período de 

19 a 26 de janeiro de 2015, pelo mesmo motivo; 2. reconhecer o exercício da servidora ELILCE 

DE FIGUEIREDO RODRIGUES, matrículas 6684-2/UFV e 0430952-1/SIAPE, no cargo de direção 

citado no item 1, no período de 5 a 18 de janeiro de 2015, por motivo de licença médica do 

titular. 

 

No 0079/2015, DE 27/01/2015 – CANCELADA. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, 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 000718/2015, resolve 

 

No 0080/2015, DE 28/01/2015 – 1. exonerar, a pedido, o servidor GERALDO DE 

ASSIS SOUZA JÚNIOR, matrículas 11174-0/UFV e 2022101-3/SIAPE, ocupante do cargo de 

Professor da Carreira de Magistério Superior, classe A, denominação Auxiliar, nível 401, em 

regime de dedicação exclusiva, código de vaga 922892, a partir de 16 de janeiro de 2015; 2. 

declarar vago o referido cargo. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, resolve 

 

No 0081/2015, DE 28/01/2015 – reconhecer o exercício da servidora SUELI DE 

SOUZA SANTOS ELOI, matrículas 10930-4/UFV e 2754181-1/SIAPE, em substituição ao 

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 Planejamento e 

Orçamento, no período de 19 a 23 de janeiro de 2015, por motivo de férias regulamentares do 

titular. (Processo 000802/2015) 

 



No 0082/2015, DE 28/01/2015 – designar o servidor DIEGO FIALHO RODRIGUES, 

matrículas 8840-4/UFV e 1650619-0/SIAPE, para substituir a servidora MICHELINI LOPES DA 

MOTA, matrículas 7337-7/UFV e 1030430-7/SIAPE, no cargo de direção de Diretor de 

Tecnologia da Informação, CD-3, no período de 4 a 18 de fevereiro de 2015, por motivo de 

afastamento da titular. (Processo 000550/2015) 

 

No 0083/2015, DE 29/01/2015 – reconhecer o exercício do servidor FERNANDO 

ANTÔNIO SILVA FRUTUOSO, matrículas 8245-7/UFV e 1454591-1/SIAPE, em substituição ao 

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 Planejamento e 

Orçamento, no período de 26 a 28 de janeiro de 2015, por motivo de férias regulamentares do 

titular. (Processo 000911/2015) 

 

No 0084/2015, DE 29/01/2015 – 1. exonerar, a pedido, a servidora JULIANA 

APARECIDA VIEIRA, matrículas 10788-3/UFV e 1912745-9/SIAPE, da função gratificada de 

Chefe de Seção – Expediente da Biblioteca Central, FG-7, da Pró-Reitoria de Ensino; 2. 

designar a servidora CRISTIANE GOMES PORTUGAL, matrículas 11062-0/UFV e 1982262-

9/SIAPE, para ocupar a função gratificada de que trata o item anterior. (Processo 

000806/2015) 

 

No 0085/2015, DE 29/01/2015 – 1. conceder à viúva MARIA DA CONCEIÇÃO 

FAGUNDES SILVA uma cota de pensão vitalícia instituída pelo Sr. JURANDI DA SILVA, 

matrículas 6309-6/UFV e 0429763-9/SIAPE, aposentado conforme Portaria no 402/2005, de 

1o/07/2005, publicada no DOU de 04/07/2005, em razão de seu falecimento ocorrido em 15 de 

dezembro de 2014, 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, 216, § 1o, e 217, inc. I, “a”, da Lei no 8.112, de 

11/12/1990; 2. autorizar o pagamento da referida pensão a contar de 15 de dezembro de 

2014. (Processo 000190/2015) 

 

No 0086/2015, DE 29/01/2015 – 1. conceder à viúva GISLENE DE QUEIROZ uma 

cota de pensão vitalícia instituída pelo Sr. ANTONIO CARLOS DE CARVALHO, matrículas 4739-

2/UFV e 0428841-9/SIAPE, servidor ativo ocupante da vaga no 337361 do cargo de Brigadista 

de Incêndio do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, em razão de seu 

falecimento ocorrido em 16 de janeiro de 2015, por força do disposto no art. 40, § 7o, inc. II, 

da Constituição Federal e dos arts. 215, 216, § 1o, e 217, inc. I, “a”, da Lei no 8.112, de 

11/12/1990; 2. conceder aos filhos menores SAMUEL CARLOS DE QUEIROZ CARVALHO e LUIZ 

FILIPE DE QUEIROZ CARVALHO cotas de pensão temporária instituída pelo servidor acima 

mencionado, por força do disposto no art. 40, § 7o, inc. II, da Constituição Federal e dos arts. 

215, 216, § 2o, e 217, inc. II, “a”, da Lei no 8.112/1990; 3. declarar extinto o referido cargo; 

4. autorizar o pagamento das referidas pensões a contar de 16 de janeiro de 2015. (Processo 

000730/2015) 

 

No 0087/2015, DE 29/01/2015 – designar os Professores SEBASTIÃO TAVARES DE 

REZENDE, matrícula 6405-X/UFV, TEÓGENES SENNA DE OLIVEIRA, matrícula 10683-6/UFV, 

representante do Centro de Ciências Agrárias, MARIA CATARINA MEGUMI KASUYA, matrícula 

6228-6/UFV, representante do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, ANTÔNIO 

FERNANDES DE CARVALHO, matrícula 8459-X/UFV, representante do Centro de Ciências 

Exatas e Tecnológicas, MARCELO OTTONI DURANTE, matrícula 10084-6/UFV, representante do 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, e a servidora técnico-administrativa LUDMILA 

MARIA MARTINS DE OLIVEIRA, matrícula 10717-4/UFV, representante da Pró-Reitoria de 

Planejamento e Orçamento, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão com o 

objetivo de elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias, proposta de normatização dos 

procedimentos relativos à prestação de serviço pelas unidades da UFV. 

 

No 0088/2015, DE 29/01/2015 – aplicar à empresa LIVRARIA E DISTRIBUIDORA 

MENTE SANA EIRELI - EPP, CNPJ no 03.549.389/0001-17, a pena de advertência, cumulada 

com multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor de cada um dos contratos 

representados pelas Notas de Empenho nos 2013NE804463 e 2013NE804464, tudo com 



fundamento nos subitens 15.2, 15.2.1 e 15.3 do Edital de Pregão no 432/2013, determinando, 

ainda, o registro das punições no SICAF, em atenção ao subitem 15.6 do instrumento 

convocatório. (Processo 012750/2013) 

 

No 0089/2015, DE 29/01/2015 – aplicar à empresa DE OLHO NO LIVRO 

DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ no 09.372.101/0001-68, a pena de advertência, cumulada 

com multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato representado pela Nota 

de Empenho no 2013NE804466, tudo com fundamento nos subitens 15.2, 15.2.1 e 15.3 do 

Edital de Pregão no 432/2013, determinando, ainda, o registro das punições no SICAF, em 

atenção ao subitem 15.6 do instrumento convocatório. (Processo 012750/2013) 

 

No 0090/2015, DE 29/01/2015 – aplicar à empresa NATIVA LAB PRODUTOS 

LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ no 17.930.162/0001-21, a pena de advertência, cumulada 

com multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato representado pela Nota 

de Empenho no 2013NE804534, tudo com fundamento no art. 9o da Lei no 10.520/2002 c/c 

art. 87, inc. I, da Lei no 8.666/1993 e nos subitens 16.2 e 16.2.1 do Edital de Pregão no 

525/2013, determinando, ainda, o registro das punições no SICAF. (Processo 014851/2013) 

 

No 0091/2015, DE 29/01/2015 – aplicar à empresa KISSILA DA SILVA GOMES - ME, 

CNPJ no 12.553.532/0001-35, 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 do Contrato no 41/2014, tudo com 

fundamento no art. 7o da Lei no 10.520/2002 e na Cláusula Sexta do instrumento contratual, 

subitens 1, 1.6, 2 e 2.2, determinando, ainda, o registro das punições e o descredenciamento 

junto ao SICAF, em atenção ao subitem 6. (Processo 022224/2013) 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, 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 

23114.015285/2014, resolve 

 

No 0092/2015, DE 29/01/2015 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

EMERICH MICHEL DE SOUSA, matrículas 10314-4/UFV e 1803769-3/SIAPE, no período de 9 de 

fevereiro de 2015 a 10 de fevereiro de 2016, para realizar o doutorado em Ensino e Divulgação 

das Ciências, na Universidade do Porto, em Portugal, com ônus limitado. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, resolve 

 

No 0093/2015, DE 30/01/2015 – exonerar, a pedido, a servidora VALÉRIA NOGUEIRA 

BISPO, matrículas 7155-2/UFV e 0431393-6/SIAPE, da função gratificada de Chefe de Seção - 

Expediente, FG-6, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas. (Processo 000612/2015) 

 

No 0094/2015, DE 30/01/2015 – 1. exonerar, a pedido, o servidor MÁRCIO LUIZ 

FIALHO MARTINS, matrículas 2679-4/UFV e 0427983-5/SIAPE, da função gratificada de 

Assistente Técnico, FG-1, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas; 2. designar a servidora 

VALÉRIA NOGUEIRA BISPO, matrículas 7155-2/UFV e 0431393-6/SIAPE, para ocupar a função 

gratificada de que trata o item anterior. (Processo 000611/2015) 

 

No 0095/2015, DE 30/01/2015 – designar o servidor MÁRCIO LUIZ FIALHO 

MARTINS, matrículas 2679-4/UFV e 0427983-5/SIAPE, para ocupar a função gratificada de 

Chefe de Seção - Expediente, FG-6, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas. (Processo 

000612/2015) 

 

No 0096/2015, DE 30/01/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a JORGE LUIZ GAZOLLA, matrículas 5778-9/UFV e 

0429398-6/SIAPE, ocupante da vaga no 337857 do cargo de Vigilante, nível de classificação D, 

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 

020148/2014) 

 

No 0097/2015, DE 30/01/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a PEDRO HILÁRIO FILHO, matrículas 3200-X/UFV e 

0428181-3/SIAPE, ocupante da vaga no 336771 do cargo de Auxiliar de Agropecuária, 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 vago o 

referido cargo. (Processo 020314/2014) 

 

No 0098/2015, DE 30/01/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a MÁRCIO ANTÔNIO LIMA, matrículas 4330-3/UFV e 

0428665-3/SIAPE, ocupante da vaga no 337198 do cargo de Auxiliar de Agropecuária, 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 vago o 

referido cargo. (Processo 020393/2014) 

 

No 0099/2015, DE 30/01/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a MANUEL JOSÉ FERREIRA, matrículas 9419-6/UFV e 

0430065-6/SIAPE, ocupante da vaga no 338467 do cargo de Jardineiro, nível de classificação 

B, nível de capacitação I, 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 

020980/2014) 

 

No 0100/2015, DE 30/01/2015 – aplicar à empresa F C NICOLAU - EQUIPAMENTOS 

PARA LABORATÓRIO - ME, CNPJ no 13.158.576/0001-23, a pena de impedimento de licitar e 

contratar com a União pelo prazo de 18 (dezoito) 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 no 292/2012, tudo com fundamento no art. 7o da Lei no 10.520/2002 e nos subitens 

8.1, 8.1.6, 8.2 e 8.2.2 do instrumento contratual, determinando, ainda, o registro das 

punições e o descredenciamento junto ao SICAF, em atenção ao subitem 8.5. (Processo 

014168/2011) 

 

No 0101/2015, DE 02/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a ADÍLIO PINTO DA SILVA, matrículas 4418-0/UFV e 

0428711-1/SIAPE, ocupante da vaga no 337240 do cargo de Assistente de Laboratório, 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. declarar vago o 

referido cargo. (Processo 020515/2014) 

 

No 0102/2015, DE 02/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a JOSÉ MARIA DA SILVA SOARES, matrículas 3128-

3/UFV e 0428125-2/SIAPE, ocupante da vaga no 336720 do cargo de Auxiliar de Agropecuária, 

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 vago o 

referido cargo. (Processo 021002/2014) 

 

No 0103/2015, DE 02/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a MILTON ELIAS OTTOMAR, matrículas 8099-3/UFV e 

0749822-8/SIAPE, ocupante da vaga no 478219 do cargo de Motorista, nível de classificação C, 

nível de capacitação II, 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 



021665/2014) 

 

No 0104/2015, DE 02/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a JÚLIO CÉSAR PINTO, matrículas 1169-X/UFV e 

0427242-3/SIAPE, ocupante da vaga no 336009 do cargo de Bombeiro Hidráulico, 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 017358/2014) 

 

No 0105/2015, DE 02/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a JOSÉ DAS GRAÇAS SANTANA, matrículas 9925-2/UFV 

e 0430294-2/SIAPE, ocupante da vaga no 338693 do cargo de Auxiliar de Dobrador, nível de 

classificação A, nível de capacitação IV, padrão de vencimento 15, do Quadro de Pessoal da 

Universidade Federal de Viçosa, nos termos do art. 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 021812/2014) 

 

No 0106/2015, DE 02/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a JOSÉ ROMÃO LEOCÁDIO, matrículas 5239-6/UFV e 

0429074-0/SIAPE, ocupante da vaga no 337567 do cargo de Porteiro, 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. declarar extinto o referido cargo. (Processo 

021568/2014) 

 

No 0107/2015, DE 02/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a MIGUEL AMBRÓSIO, matrículas 4202-1/UFV e 

0428614-9/SIAPE, ocupante da vaga no 337152 do cargo de Armador, 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 

021813/2014) 

 

No 0108/2015, DE 02/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a JOSÉ DAS GRAÇAS CACIANO, matrículas 3036-8/UFV 

e 0428099-0/SIAPE, ocupante da vaga no 336697 do cargo de Servente de Limpeza, nível de 

classificação A, 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 020489/2014) 

 

No 0109/2015, DE 03/02/2015 – 1. designar o servidor JULIO CESAR FAUSTO DA 

SILVA, matrícula 6146-8/UFV, como membro da Comissão de Processo Administrativo 

Disciplinar instituída pela Portaria no 32/2015, de 14/01/2015, em substituição ao servidor 

ALISSON PENNA DE SOUZA, matrícula 10099-4/UFV; 2. manter inalteradas as demais 

disposições. (Processo 021250/2014) 

 

No 0110/2015, DE 03/02/2015 – designar a servidora MARIA JOSÉ PAES ROQUE 

PINTO, matrículas 11049-3/UFV e 2051389-8/SIAPE, para substituir o servidor ELY ROSA, 

matrículas 7144-7/UFV e 0431424-0/SIAPE, no cargo de direção de Pró-Reitor de Gestão de 

Pessoas, CD-2, no período de 3 a 6 de fevereiro de 2015, por motivo de afastamento do titular, 

e reconhecer o exercício da servidora nesse cargo no dia 2 de fevereiro de 2015, pelo mesmo 

motivo. (Processo 001082/2015) 

 

No 0111/2015, DE 03/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a DERLI JOSÉ BARROSO FONTES, matrículas 4336-

2/UFV e 0428669-6/SIAPE, ocupante da vaga no 337202 do cargo de Cozinheiro, nível de 

classificação C, nível de capacitação III, 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 021602/2014) 

 

No 0112/2015, DE 03/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a CAMILO DE LELLIS PEREIRA, matrículas 2954-8/UFV e 

0428065-5/SIAPE, ocupante da vaga no 336665 do cargo de Vigilante, nível de classificação D, 

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 

000470/2015) 

 

No 0113/2015, DE 03/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a GERALDO ARAÚJO DA SILVA, matrículas 3492-4/UFV 

e 0428376-0/SIAPE, ocupante da vaga no 336943 do cargo de Pedreiro, 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 

020954/2014) 

 

No 0114/2015, DE 03/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a PAULO FERNANDO SOARES MONTEIRO, matrículas 

4952-2/UFV e 0428902-4/SIAPE, ocupante da vaga no 337409 do cargo de Técnico de 

Laboratório/Área, nível de classificação D, 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 

vago o referido cargo. (Processo 021356/2014) 

 

No 0115/2015, DE 03/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a ADILSON LUIZ MARRA, matrículas 5882-3/UFV e 

0430874-6/SIAPE, ocupante da vaga no 339035 do cargo de Operador de Máquinas Agrícolas, 

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. declarar vago o 

referido cargo. (Processo 000036/2015) 

 

No 0116/2015, DE 03/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a ANTONIO ANTUNES DE MENEZES, matrículas 9339-

4/UFV e 0430930-1/SIAPE, ocupante da vaga no 339089 do cargo de Auxiliar de Agropecuária, 

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 vago o 

referido cargo. (Processo 000039/2015) 

 

No 0117/2015, DE 03/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a FERNANDO VIEIRA DA SILVA, matrículas 1970-4/UFV 

e 0427614-3/SIAPE, ocupante da vaga no 336269 do cargo de Auxiliar de Agropecuária, 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 vago o 

referido cargo. (Processo 000537/2015) 

 

No 0118/2015, DE 03/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a JOÃO BATISTA DA SILVA, matrículas 3729-X/UFV e 

0428486-3/SIAPE, ocupante da vaga no 337037 do cargo de Auxiliar de Agropecuária, 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 vago o 

referido cargo. (Processo 000538/2015) 



 

No 0119/2015, DE 03/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a LÁZARO PIMENTA DOS SANTOS, matrículas 3636-

6/UFV e 0430781-2/SIAPE, ocupante da vaga no 338950 do cargo de Pedreiro, 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 000068/2015) 

 

No 0120/2015, DE 03/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a FERNANDO ANTONIO DA SILVA, matrículas 2476-

7/UFV e 0427915-1/SIAPE, ocupante da vaga no 336538 do cargo de Vigilante, nível de 

classificação D, 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 017093/2012) 

 

No 0121/2015, DE 03/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a MARIA DE FÁTIMA COUTINHO RANGEL BIZERRA, 

matrículas 7535-3/UFV e 1100175-8/SIAPE, ocupante da vaga no 339757 do cargo de Auxiliar 

em Administração, nível de classificação C, nível de capacitação IV, padrão de vencimento 11, 

do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, nos termos do art. 6o, incs. I a IV, da 

Emenda Constitucional no 41, de 19/12/2003, publicada no DOU de 31/12/2003; 2. declarar 

vago o referido cargo. (Processo 021672/2014) 

 

No 0122/2015, DE 06/02/2015 – aplicar à empresa DRAGER INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., CNPJ no 02.535.707/0001-28, a pena de advertência, cumulada com multa 

moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato representado pela Nota de 

Empenho no 2013NE802613, tudo com fundamento no art. 87, incs. I e II, da Lei no 

8.666/1993, determinando, ainda, o registro das punições no SICAF. (Processo 013997/2013) 

 

No 0123/2015, DE 06/02/2015 – aplicar à empresa CNHS INFORMÁTICA LTDA - ME, 

CNPJ no 11.932.777/0001-00, a pena de impedimento de licitar e contratar com a União pelo 

prazo de 18 (dezoito) 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 2013NE801031, bem como com sua rescisão, tudo com fundamento no art. 7o 

da Lei no 10.520/2002 e nos subitens 15.2 e 15.2.2 do Edital de Pregão no 86/2013, 

determinando, ainda, o registro das punições e o descredenciamento junto ao SICAF, em 

atenção ao subitem 15.6. (Processo 003902/2013) 

 

No 0124/2015, DE 06/02/2015 – aplicar à empresa D.W.S COMÉRCIO DE PRODUTOS 

LABORATORIAIS E AGRÍCOLAS LTDA - ME, CNPJ no 09.138.696/0001-91, 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 do contrato representado pela Nota de Empenho no 2013NE800867, bem 

como com sua rescisão, tudo com fundamento no art. 7o da Lei no 10.520/2002 e nos subitens 

16.2 e 16.2.2 do Edital de Pregão no 11/2013, determinando, ainda, o registro das punições e 

o descredenciamento junto ao SICAF, em atenção ao subitem 16.6. (Processo 017878/2012) 

 

No 0125/2015, DE 06/02/2015 – aplicar à empresa HORIZONTE MARMORARIA E 

VIDRAÇARIA LTDA - ME, CNPJ no 16.481.364/0001-70, 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 do contrato 

representado pela Nota de Empenho no 2012NE800675, bem como com sua rescisão, tudo 

com fundamento no art. 7o da Lei no 10.520/2002 e nos subitens 16.2 e 16.2.2 do Edital de 

Pregão no 787/2012, determinando, ainda, o registro das punições e o descredenciamento 

junto ao SICAF, em atenção ao subitem 16.6. (Processo 012344/2012) 

 

No 0126/2015, DE 06/02/2015 – aplicar à empresa KMINAS DISTRIBUIDORA LTDA - 



EPP, CNPJ no 10.851.261/0001-79, a pena de impedimento de licitar e contratar com a União 

pelo prazo de 2 (dois) anos, 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 2010NE903933, bem como com sua rescisão, tudo com fundamento no art. 7o 

da Lei no 10.520/2002 e nos subitens 12.2 e 12.2.2 do Edital de Pregão no 688/2010, 

determinando, ainda, o registro das punições e o descredenciamento junto ao SICAF, em 

atenção ao subitem 12.5. (Processo 016163/2010) 

 

No 0127/2015, DE 06/02/2015 – aplicar à empresa L. R. Z TREVISAN FERRAMENTAS 

E INFORMÁTICA - ME, CNPJ no 12.401.211/0001-15, 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 global 

atribuído à Ata de Registro de Preços no 139/2011, tudo com fundamento no art. 7o da Lei no 

10.520/2002 e nos subitens 6.2 e 6.2.2 da Ata, determinando, ainda, o registro das punições e 

o descredenciamento junto ao SICAF, em atenção ao subitem 6.6. (Processo 008756/2011) 

 

No 0128/2015, DE 06/02/2015 – aplicar à empresa SC COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 

ME, CNPJ no 08.970.122/0001-12, a pena de impedimento de licitar e contratar com a União 

pelo prazo de 2 (dois) anos, 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 2010NE904786, bem como com sua rescisão, tudo com fundamento no art. 7o 

da Lei no 10.520/2002 e nos subitens 12.2 e 12.2.2 do Edital de Pregão no 660/2010, 

determinando, ainda, o registro das punições e o descredenciamento junto ao SICAF, em 

atenção ao subitem 12.5. (Processo 015582/2010) 

 

No 0129/2015, DE 06/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a ANTONIO CASSIANO, matrículas 9991-0/UFV e 

0430349-3/SIAPE, ocupante da vaga no 338746 do cargo de Pedreiro, nível de classificação B, 

nível de capacitação IV, padrão de vencimento 14, 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 

020454/2014) 

 

No 0130/2015, DE 06/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a JOÃO BOSCO DE SOUZA, matrículas 4829-1/UFV e 

0428867-2/SIAPE, ocupante da vaga no 337385 do cargo de Servente de Limpeza, nível de 

classificação A, nível de capacitação I, 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 021029/2014) 

 

No 0131/2015, DE 06/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a SÔNIA MARIA ANASTÁCIO, matrículas 7760-7/UFV e 

0365592-2/SIAPE, ocupante da vaga no 283840 do cargo de Auxiliar de Enfermagem, 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. declarar vago o 

referido cargo. (Processo 021070/2014) 

 

No 0132/2015, DE 06/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a DANIEL GOMES MOREIRA, matrículas 5191-8/UFV e 

0429041-3/SIAPE, ocupante da vaga no 337534 do cargo de Recepcionista, nível de 

classificação C, nível de capacitação I, 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 021267/2014) 

 

No 0133/2015, DE 06/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a SIDNEY DE OLIVEIRA, matrículas 3165-8/UFV e 



0428154-6/SIAPE, ocupante da vaga no 336747 do cargo de Auxiliar de Agropecuária, 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 vago o 

referido cargo. (Processo 021350/2014) 

 

No 0134/2015, DE 06/02/2015 – 1. conceder à viúva MIRTES MARIA RODRIGUES 

COELHO uma cota de pensão vitalícia instituída pelo Sr. SILVESTRE TEIXEIRA COELHO, 

matrículas 6274-X/UFV e 0429735-3/SIAPE, aposentado conforme Portaria no 574/2001, de 

09/08/2001, publicada no DOU de 21/08/2001, em razão de seu falecimento ocorrido em 18 

de janeiro de 2015, 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, 216, § 1o, e 217, inc. I, “a”, da Lei no 8.112, de 

11/12/1990; 2. autorizar o pagamento da referida pensão a contar de 18 de janeiro de 2015. 

(Processo 000700/2015) 

 

No 0135/2015, DE 06/02/2015 – 1. conceder à filha menor REJANE SILVA DE 

FREITAS uma cota de pensão temporária instituída pelo Sr. JOSÉ BARBOSA DE FREITAS, 

matrículas 6484-0/UFV e 0429985-3/SIAPE, aposentado conforme Portaria no 214/2003, de 

09/05/2003, publicada no DOU de 12/05/2003, alterada pela Portaria no 1.193/2010, de 

29/09/2010, publicada no DOU de 30/09/2010, em razão de seu falecimento ocorrido em 10 

de janeiro de 2015, 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, 216, § 2o, e 217, inc. II, “a”, da Lei no 8.112, de 

11/12/1990; 2. autorizar o pagamento da referida pensão a contar de 10 de janeiro de 2015. 

(Processo 000941/2015) 

 

No 0136/2015, DE 06/02/2015 – exonerar, a pedido, o servidor FERNANDO ANTÔNIO 

PEREIRA DA SILVA, matrículas 5168-3/UFV e 0429032-4/SIAPE, da função gratificada de 

Chefe da Divisão de Extensão, FG-1, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a partir de 2 de 

fevereiro de 2015. (Processo 001171/2015) 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 

disposto no art. 33, inc.VIII, da Lei no 8.112, de 11/12/1990, publicada no DOU de 

12/12/1990, resolve 

 

No 0137/2015, DE 06/02/2015 – declarar vago, em razão de posse em outro cargo 

inacumulável, um cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, classe C, 

denominação Adjunto, nível 601, em regime de dedicação exclusiva, código de vaga 922851, 

ocupado pelo servidor JORLANDIO FRANCISCO FELIX, matrículas 11129-5/UFV e 1999840-

9/SIAPE, a partir de 10 de fevereiro de 2015. (Processo 001175/2015) 

 

No 0138/2015, DE 06/02/2015 – declarar vago, em razão de posse em outro cargo 

inacumulável, um cargo de Técnico de Tecnologia da Informação, nível de classificação D, nível 

de capacitação I, padrão de vencimento 01, código de vaga 904114, ocupado pelo servidor 

SAULO LADISLAU MONTEIRO, matrículas 11747-1/UFV e 2116559-1/SIAPE, a partir de 13 de 

fevereiro de 2015. (Processo 001190/2015) 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, 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, e o Decreto no 

7.485/2011, alterado pelo Decreto no 8.259/2014, resolve 

 

No 0139/2015, DE 06/02/2015 – nomear, em caráter efetivo, PABLO MURTA BAIÃO 

ALBINO, habilitado em concurso público de provas e títulos, com homologação publicada no 

DOU de 05/02/2015, 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, em vaga decorrente da aposentadoria do servidor José Benedito Pinho, 

código 607012, conforme Portaria no 280/2013, publicada no DOU de 12/03/2013. (Processo 

004006/2013) 

 

No 0140/2015, DE 06/02/2015 – nomear, em caráter efetivo, CRISTIANO VALÉRIO 

RIBEIRO, habilitado em concurso público de provas e títulos, com homologação publicada no 

DOU de 05/02/2015, 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, em vaga decorrente da exoneração, a pedido, da servidora Márcia Valéria 

Colli, código 857876, conforme Portaria no 427/2013, publicada no DOU de 15/04/2013. 

(Processo 022440/2013) 

 

No 0141/2015, DE 06/02/2015 – nomear, em caráter efetivo, ALAIR FERREIRA DE 

FREITAS, habilitado em concurso público de provas e títulos, com homologação publicada no 

DOU de 21/01/2015, para o cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, Classe A, 

denominação Assistente A, Nível 1, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime de 

dedicação exclusiva, em vaga decorrente de redistribuição do MEC, código 929988, conforme 

Anexo da Portaria MEC no 321/2014, publicada no DOU de 10/04/2014. (Processo 

021941/2013) 

 

No 0142/2015, DE 06/02/2015 – nomear, em caráter efetivo, EDGARD LEITE DE 

OLIVEIRA, habilitado em concurso público de provas e títulos, com homologação publicada no 

DOU de 21/01/2015, para o cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, Classe A, 

denominação Assistente A, Nível 1, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime de 

dedicação exclusiva, em vaga decorrente de redistribuição do MEC, código 929984, conforme 

Anexo da Portaria MEC no 321/2014, publicada no DOU de 10/04/2014. (Processo 

021941/2013) 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, resolve 

 

No 0143/2015, DE 06/02/2015 – designar os servidores abaixo relacionados para 

membros da Banca Examinadora Central do concurso público para provimento de cargos 

técnico-administrativos (Edital no 1/2015), conforme disposto nos Decretos no 6.944, de 

21/08/2009, publicado no DOU de 24/08/2009, e no 7.232, de 19/07/2010, publicado no DOU 

de 20/07/2010, e na Portaria Interministerial no 111, de 02/04/2014, publicada no DOU de 

03/04/2014: 

Nome Matrícula/UFV 
    Ely Rosa - Presidente 7144-7 
    Maria José Paes Roque Pinto 11049-3 
    Ricardo Gandini Lugão 8312-7 
    Lícia Félix de Andrade 7539-6 
    Wânia Maria Guimarães Lacerda 8550-2 
    Aloísio de Castro Cardoso – Representante da CISTA 1681-0 

(Processo 020880/2014) 

 

No 0144/2015, DE 06/02/2015 – designar os servidores abaixo relacionados para 

membros da Banca Examinadora Central do concurso público para provimento de cargos 

técnico-administrativos (Editais nos 2 e 3/2015), conforme disposto nos Decretos no 6.944, de 

21/08/2009, publicado no DOU de 24/08/2009, e no 7.232, de 19/07/2010, publicado no DOU 

de 20/07/2010, e na Portaria Interministerial no 111, de 02/04/2014, publicada no DOU de 

03/04/2014: 

Nome Matrícula/UFV 
    Ely Rosa - Presidente 7144-7 
    Maria José Paes Roque Pinto 11049-3 
    Ricardo Gandini Lugão 8312-7 
    Lícia Félix de Andrade 7539-6 
    Wânia Maria Guimarães Lacerda 8550-2 
    Aloísio de Castro Cardoso – Representante da CISTA 1681-0 



(Processo 001073/2015) 

 

No 0145/2015, DE 06/02/2015 – designar os servidores abaixo relacionados para 

membros da Banca Examinadora Central do concurso público para provimento de cargos 

técnico-administrativos (Edital no 4/2015), conforme disposto nos Decretos no 6.944, de 

21/08/2009, publicado no DOU de 24/08/2009, e no 7.232, de 19/07/2010, publicado no DOU 

de 20/07/2010, e na Portaria Interministerial no 111, de 02/04/2014, publicada no DOU de 

03/04/2014: 

Nome Matrícula/UFV 
    Ely Rosa - Presidente 7144-7 
    Maria José Paes Roque Pinto 11049-3 
    Ricardo Gandini Lugão 8312-7 
    Lícia Félix de Andrade 7539-6 
    Wânia Maria Guimarães Lacerda 8550-2 
    Aloísio de Castro Cardoso – Representante da CISTA 1681-0 

(Processo 017249/2014) 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, 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 0146/2015, DE 06/02/2015 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto CLODOALDO IRINEU LEVARTOSKI DE ARAUJO, matrículas 11135-X/UFV e 2000718-

6/SIAPE, no período de 1o de março de 2015 a 29 de fevereiro de 2016, para realizar o pós-

doutorado em Física da Matéria Condensada, no Spin Electronic Research – SPINTEC, em 

Grenoble, França, com ônus CNPq. (Processo 23114.019633/2014) 

 

No 0147/2015, DE 06/02/2015 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto RICARDO ILDEFONSO DE CAMPOS, matrículas 10086-2/UFV e 1737553-6/SIAPE, no 

período de 4 a 12 de março de 2015, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de 

trabalho, do 13th Annual International Savanna Science Networking Meeting, em Skukuza, 

África do Sul, com ônus CNPq (passagem aérea, diárias e taxa de inscrição). (Processo 

23114.000759/2015) 

 

No 0148/2015, DE 06/02/2015 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Associada ANA MARIA FERREIRA BARCELOS, matrículas 6943-4/UFV e 0431204-2/SIAPE, no 

período de 18 a 25 de março de 2015, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação 

de trabalho, do Congresso da Associação Americana de Linguística Aplicada, em Toronto, 

Canadá, com ônus limitado. (Processo 23114.001032/2015) 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, resolve 

 

No 0149/2015, DE 06/02/2015 – 1. exonerar, a pedido, a Professora ANA PAULA DE 

SOUZA, matrículas 10366-7/UFV e 1696284-5/SIAPE, da função gratificada de Coordenadora 

do Curso Técnico em Eletrônica, FG-2, do Campus UFV - Florestal; 2. designar a Professora 

MARINA MOREIRA SILVEIRA ANDRADE, matrículas 11765-X/UFV e 2118121-0/SIAPE, para 

ocupar a função gratificada de que trata o item anterior. (Processo 001284/2015) 

 

No 0150/2015, DE 06/02/2015 – 1. exonerar, a pedido, a Professora CRISTIANE 

APARECIDA BAQUIM, matrículas 10902-9/UFV e 1943466-1/SIAPE, da função comissionada de 

Coordenadora do Curso de Graduação em Pedagogia, FUC-001, do Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes; 2. designar a Professora SILVANA CLÁUDIA DOS SANTOS, matrículas 

10627-5/UFV e 1888229-6/SIAPE, para ocupar a função comissionada de que trata o item 

anterior. (Processo 001111/2015) 

 

No 0151/2015, DE 09/02/2015 – exonerar, a pedido, o servidor EDSON MARTINHO 

RAMOS, matrículas 5902-1/UFV e 0429488-5/SIAPE, do cargo de direção de Assessor Especial 



da Pró-Reitoria de Ensino, CD-4. (Processo 001527/2015) 

 

No 0152/2015, DE 09/02/2015 – 1. exonerar, a pedido, a Professora GIOVANA 

FIGUEIREDO ROSSI, matrículas 7753-4/UFV e 2207630-4/SIAPE, do cargo de direção de 

Diretor de Registro Escolar, CD-3, da Pró-Reitoria de Ensino; 2. designar o servidor EDSON 

MARTINHO RAMOS, matrículas 5902-1/UFV e 0429488-5/SIAPE, para ocupar o cargo de 

direção de que trata o item anterior. (Processo 001527/2015) 

 

No 0153/2015, DE 09/02/2015 – 1. exonerar, a pedido, o servidor LUCIANO DE 

ALMEIDA RAMOS, matrículas 10868-5/UFV e 1931888-2/SIAPE, da função gratificada de Chefe 

de Seção - Expediente, FG-7, do Departamento de Engenharia Civil, do Centro de Ciências 

Exatas e Tecnológicas; 2. designar o servidor EDUARDO MARTINS FONTES, matrículas 11800-

1/UFV e 2130065-1/SIAPE, para ocupar a função gratificada de que trata o item anterior. 

(Processo 001387/2015) 

 

No 0154/2015, DE 09/02/2015 – conceder ao ex-servidor BRAZ VITOR DEFELIPO, 

matrículas 0155-4/UFV e 0426823-0/SIAPE, aposentado por tempo de contribuição com 

proventos proporcionais à razão de 30/35 (trinta trinta e cinco avos), no cargo de Professor da 

Carreira de Magistério Superior, Classe E, denominada Titular, nível 801, em regime de 

dedicação exclusiva, conforme Portaria no 62/2015, de 21/01/2015, publicada no DOU de 

23/01/2015, o benefício de que trata o art. 190 da Lei no 8.112, de 11/12/1990, a contar de 

16 de dezembro de 2014. (Processo 008935/1991) 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, 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, e o Decreto no 

7.485/2011, alterado pelo Decreto no 8.259/2014, bem como o que consta do Processo 

014088/2012, resolve 

 

No 0155/2015, DE 09/02/2015 – nomear, em caráter efetivo, IDALENA OLIVEIRA 

CHAVES, habilitada em concurso público de provas e títulos, com homologação publicada no 

DOU de 14/06/2013, para o cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, Classe A, 

denominação Assistente A, Nível 1, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime de 

dedicação exclusiva, em vaga decorrente da posse em outro cargo inacumulável da servidora 

Natália Moreira Tosatti, código 922863, conforme Portaria no 510/2014, publicada no DOU de 

11/04/2014. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, resolve 

 

No 0156/2015, DE 10/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a ARLINDO FERREIRA MAROTA, matrículas 2175-X/UFV 

e 0427732-8/SIAPE, ocupante da vaga no 336375 do cargo de Contínuo, 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. declarar extinto o referido cargo. (Processo 

008804/2012) 

 

No 0157/2015, DE 10/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a OSVALDO LOPES CARDOSO, matrículas 9664-4/UFV e 

0430131-8/SIAPE, ocupante da vaga no 338533 do cargo de Servente de Obras, nível de 

classificação A, 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 020971/2014) 

 

No 0158/2015, DE 10/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a FRANCISCO DE ASSIS, matrículas 3063-5/UFV e 



0428104-0/SIAPE, ocupante da vaga no 336702 do cargo de Auxiliar de Agropecuária, nível de 

classificação B, nível de capacitação III, 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 vago o 

referido cargo. (Processo 021443/2014) 

 

No 0159/2015, DE 10/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a RAMOS DANIEL GOMES, matrículas 6550-1/UFV e 

0429949-6/SIAPE, ocupante da vaga no 338357 do cargo de Carpinteiro, nível de classificação 

B, nível de capacitação III, 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 

000343/2015) 

 

No 0160/2015, DE 10/02/2015 – 1. conceder à viúva IRLENE SERRÃO DEFELIPO uma 

cota de pensão vitalícia instituída pelo Sr. BRAZ VITOR DEFELIPO, matrículas 0155-4/UFV e 

0426823-0/SIAPE, aposentado conforme Portaria no 1.554/1991, de 11/12/1991, publicada no 

DOU de 13/12/1991, alterada pela Portaria no 154/2015, de 09/02/2015, publicada no DOU de 

10/02/2015, em razão de seu falecimento ocorrido em 16 de dezembro de 2014, 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, 216, § 1o, e 217, inc. I, “a”, da Lei no 8.112, de 11/12/1990; 2. autorizar o 

pagamento da referida pensão a contar de 16 de dezembro de 2014. (Processo 021565/2014) 

 

No 0161/2015, DE 11/02/2015 – exonerar, a pedido, a servidora JAMAGDE CRISTINE 

DE OLIVEIRA TEIXEIRA, matrículas 8269-4/UFV e 1455127-9/SIAPE, da função gratificada de 

Chefe de Seção – Expediente, FG-7, do Departamento de Economia Doméstica, do Centro de 

Ciências Humanas, Letras e Artes. (Processo 001569/2015) 

 

No 0162/2015, DE 11/02/2015 – designar o servidor LUCAS VIEIRA DE OLIVEIRA, 

matrículas 11934-2/UFV e 2179133-6/SIAPE, para ocupar a função gratificada de Chefe de 

Seção – Expediente, FG-7, do Departamento de Economia Doméstica, do Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes. (Processo 001590/2015) 

 

No 0163/2015, DE 11/02/2015 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a MARCIO SAMPAIO SARMET MOREIRA, matrículas 

4668-X/UFV e 0428815-0/SIAPE, ocupante da vaga no 337335 do cargo de Professor do 

Magistério Superior, classe C, denominação Adjunto, nível 601, 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 000808/2015) 

 

No 0164/2015, DE 11/02/2015 – 1. conceder à companheira SÔNIA MARTA uma cota 

de pensão vitalícia instituída pelo Sr. JOSÉ ANTÔNIO BALTAZAR DA SILVA, matrículas 2076-

1/UFV e 0427682-8/SIAPE, aposentado conforme Portaria no 125/2009, de 05/02/2009, 

publicada no DOU de 09/02/2009, em razão de seu falecimento ocorrido em 2 de fevereiro de 

2015, 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, 216, § 1o, e 217, inc. I, “c”, da Lei no 8.112, de 11/12/1990; 2. 

autorizar o pagamento da referida pensão a contar de 2 de fevereiro de 2015. (Processo 

001377/2015) 

 

No 0165/2015, DE 11/02/2015 – 1. conceder à viúva GERALDA OLIVEIRA DE PAULA 

uma cota de pensão vitalícia instituída pelo Sr. JOSÉ SILVÉRIO DE PAULA, matrículas 1042-

1/UFV e 0427193-1/SIAPE, aposentado com proventos integrais, conforme Portaria no 

0435/1991, de 30/04/1991, publicada no DOU de 07/05/1991, em razão de seu falecimento 

ocorrido em 16 de janeiro de 2015, 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, 216, § 1o, e 217, inc. I, “a”, 



da Lei no 8.112, de 11/12/1990;  2. conceder à filha maior inválida NEUSA MARIA DE PAULA 

uma cota de pensão temporária instituída pelo servidor acima mencionado, por força do 

disposto no art. 40, § 7o, inc. I, da Constituição Federal e dos arts. 215, 216, § 2o, e 217, inc. 

II, “a”, da Lei no 8.112/1990; 3. autorizar o pagamento das referidas pensões a contar de 16 

de janeiro de 2015. (Processo 001288/2015) 

 

No 0166/2015, DE 12/02/2015 – 1. alterar a Portaria no 11/2015, de 13/01/2015, 

que trata da designação do Professor MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS, matrículas 11398-

0/UFV e 1312286-2/SIAPE, para substituir o titular do cargo de direção de Pró-Reitor de 

Pesquisa e Pós-Graduação, CD-2, por motivo de suas férias regulamentares, cujos períodos 

passam a ser de 31 de janeiro a 8 de fevereiro de 2015 e de 18 a 23 de fevereiro de 2015; 2. 

manter inalteradas as demais disposições. (Processos 000127/2015 e 001479/2015) 

 

No 0167/2015, DE 12/02/2015 – designar a servidora JUNIA ZACOUR AZEVEDO DEL 

GIUDICE, matrículas 7170-6/UFV e 0431416-9/SIAPE, para substituir a Professora VIVIANI 

SILVA LÍRIO, matrículas 7784-4/UFV e 1259688-7/SIAPE, no cargo de direção de Assessor 

Especial - Assistência Estudantil e Comunitária, CD-4, da Pró-Reitoria de Assuntos 

Comunitários, no período de 19 de fevereiro a 5 de março de 2015, por motivo de férias 

regulamentares da titular. (Processo 001173/2015) 

 

No 0168/2015, DE 12/02/2015 – prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a contar de 

09/02/2015, o prazo para que a Comissão instituída pela Portaria no 1.685/2014, de 

10/12/2014, conclua seus trabalhos. (Processo 017753/2014) 

 

No 0169/2015, DE 12/02/2015 – 1. designar os Professores ALINE WERNECK 

BARBOSA DE CARVALHO, matrícula 5738-X/UFV, JUAREZ LOPES DONZELE, matrícula 6712-

1/UFV, e JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA, matrícula 1798-1/UFV, para, sob a presidência da 

primeira, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar com a finalidade de, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, para apurar os fatos relatados no Processo 002409/2014, 

especificamente no que se refere ao contido no item 1 do Relatório Final, e no Processo 

002020/2014 e emitir parecer; 2. convalidar os atos praticados por essa Comissão no período 

de 30/01/2015 até a presente data. (Processos 002409/2014, 002020/2014 e 016586/2014) 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 

disposto no art. 147 da Lei no 8.112, de 11/12/1990, publicada no DOU de 12/12/1990, e o 

que consta do Processo 021250/2014, resolve 

 

No 0170/2015, DE 12/02/2015 – 1. afastar preventivamente, sem prejuízo de sua 

remuneração, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação desta, o servidor 

DEUSDEDIT LANA TEIXEIRA, matrículas 11418-9/UFV e 1672378-6/SIAPE, do exercício do 

cargo de Assistente em Administração, a fim de evitar influência na apuração relativa ao 

Processo Administrativo Disciplinar instaurado por meio da Portaria no 32/2015, de 

14/01/2015; 2. fica proibido o acesso do mencionado servidor às repartições internas desta 

Universidade, bem como o acesso a sistemas eletrônicos internos e a posse de equipamentos e 

de documentos durante a vigência desta Portaria. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 

que consta do Processo 001699/2015, resolve 

 

No 0171/2015, DE 12/02/2015 – designar o Professor BRUNO DAVID HENRIQUES, 

matrículas 10438-8/UFV e 1737983-3/SIAPE, para substituir a Professora MARIA GORETI DE 

ALMEIDA OLIVEIRA, matrículas 4638-8/UFV e 0428797-8/SIAPE, no cargo de direção de 

Diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, CD-3, no período de 19 de fevereiro a 5 

de março de 2015, por motivo de férias regulamentares da titular. 

 

(a) Nilda de Fátima Ferreira Soares, Reitor 

 



 

BOLETIM DE INFORMAÇÃO INTERNA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

Editado pela Coordenadoria de Comunicação 

Social (CCS) – Divisão de Jornalismo. Edifício 

Arthur Bernardes – Campus Universitário – CEP: 36.570-000 – Viçosa – Minas Gerais • Telefones: 

(31) 3899-1475 - 3899-2112 – 3899-3123  • campusoficial@ufv.br 

Reitora: Nilda de Fátima Ferreira Soares • Vice-Reitor: Demetrius David da Silva. Coordenadora 

de Comunicação Social: Kátia Fraga • Chefe da Divisão de Jornalismo: Adriana Passos • 

Elaboração: Jorge Divino 

 

mailto:campusoficial@ufv.br

