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REITORIA



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS
REITORIA

PORTARIA REITORIA/UFR Nº 111, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022
Dispõe  sobre  a  elaboração,  redação  e  publicação
dos  atos  norma vos  da  Universidade  Federal  de
Rondonópolis e dá outras providências.

A Reitora da Universidade Federal de Rondonópolis, no uso das atribuições que lhe conferem o §1º do
Art. 11 da Lei nº 13.637, de 20 de março de 2018 e a Portaria MEC nº 2.122, de 10 de dezembro de
2019,

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a
consolidação dos atos norma vos inferiores a decreto;

CONSIDERANDO o Decreto  nº 9.191,  de  1º  de novembro de 2017,  que estabelece as  normas e as
diretrizes para elaboração, redação, alteração, consolidação e encaminhamento de propostas de atos
norma vos ao Presidente da República pelos Ministros de Estado; e

CONSIDERANDO a Portaria IN/SG/PR nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre publicação de
atos no Diário Oficial da União,

RESOLVE:

Art.  1º  Estabelecer  os  padrões para a  elaboração,  publicação e  divulgação dos atos  norma vos  da
Universidade Federal de Rondonópolis.

Art. 2º Os atos norma vos serão editados na forma de:

I – portarias: atos norma vos editados por uma ou mais autoridades singulares;

II – resoluções: atos norma vos editados por colegiados superiores; ou

III – instruções norma vas: atos norma vos que, sem inovar, orientem a execução das normas vigentes
pelos agentes públicos.

Parágrafo  único.  As  portarias  com  atos  de  pessoal,  referentes  a  agentes  públicos  nominalmente
iden ficados,  seguirão  os  mesmos  padrões  de  formatação  e  publicação  dos  demais  atos,  com  as
seguintes exceções:

I - não conterão ementa;

II – terão sequência numérica dis nta; 

III - a numeração deverá ser reiniciada a cada ano; 

IV - deverão ter a vigência em consonância com a data de sua publicação; e
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V - não serão revogadas.

Normas de elaboração

Art. 3º Serão observados os seguintes padrões de estrutura, formatação e ar culação:

I - serão editados em folha padrão A4, fonte Calibri com tamanho doze;

II - tamanho das margens: 

a) superior e inferior com dois e meio cen metros;

b) esquerda com dois cen metros; e

c) direita com um cen metro; 

III - espaçamento simples entre linhas e espaçamento de seis pontos entre parágrafos, com uma linha
em branco acrescida antes de cada parte, livro, tulo ou capítulo;

IV - o cabeçalho deverá ser escrito em letras maiúsculas, centralizado e conter distribuídos em linhas,
nesta ordem: 

a) o Brasão de Armas do Brasil, popularmente conhecido como o Brasão da República;

b) o nome, Universidade Federal de Rondonópolis; 

c) o nome da unidade signatária; ou

d) o nome da unidade a qual se vincula e o nome da unidade signatária;

V  –  epígrafe,  separada  do  cabeçalho  por  uma  linha  em  branco,  escrita  em  letras  maiúsculas,
centralizada, contendo nesta ordem: 

a) tulo designa vo da espécie norma va; 

b) siglas separadas com barra (/): 

1. da unidade signatária e da Universidade Federal de Rondonópolis; ou 

2.  da  unidade  signatária,  seguida  da  unidade  a  que  se  vincula  e  da  Universidade  Federal  de
Rondonópolis; 

c) numeração escrita em números arábicos;

d) data de assinatura;

VI  -  a  ementa deverá ter  nove cen metros de largura,  posicionada a direita,  com texto jus ficado,
abaixo da epígrafe, a saber: 

a) deve indicar de modo conciso, o objeto do ato norma vo; e 

b) a expressão “e dá outras providências”: 

1. u lizar quando houver uma excepcional extensão e com mul plicidade de temas;

2. for pouco relevante e es ver relacionada com os demais temas explícitos na ementa;

VII - o preâmbulo, separado da ementa por uma linha em branco, deverá ser cons tuído da autoridade
signatária, com o seu fundamento de validade e: 
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a)  somente  poderá  considerar  outros  disposi vos  legais  ou  documentos  e  números  de  processos
administra vos que fundamentam a criação do ato; 

b) a indicação da autoridade deverá ser escrita com a primeira letra maiúscula, do cargo e da unidade
para qual foi nomeado;

c)  após  o  fundamento  de validade,  deve-se  u lizar  virgula,  para  indicar  a  con nuação no  próximo
parágrafo;

d) os “considerandos” serão escritos em letras maiúsculas, finalizados: 

1) com ponto e vírgula;

2) com o adi vo “e” no penúl mo; e 

3) o úl mo finalizado com virgula. 

e) finaliza-se com a palavra resolve,  escrita em letras maiúsculas, em linha única,  seguida com dois
pontos. 

VIII  – u lizar o ar go, indicado pela abreviatura “Art.”,  seguida de numeração ordinal até o nono e
cardinal, acompanhada de ponto, a par r do décimo, como a unidade básica de ar culação, e ainda: 

a) a numeração do ar go é separada do texto por dois espaços em branco, sem traços ou outros sinais;

b)  o  texto do  ar go inicia-se  com letra  maiúscula  e  termina com ponto  ou,  nos  casos  em que  se
desdobrar em incisos, com dois-pontos; e

c) o ar go desdobra-se também em parágrafos e estes desdobram-se em incisos;

IX - o parágrafo único é indicado pela expressão “Parágrafo único”, seguida de ponto e separada do
texto norma vo por dois espaços em branco, e ainda: 

a) são indicados pelo símbolo “§”, seguido de numeração ordinal até o nono e cardinal, acompanhada
de ponto, a par r do décimo;

b) a numeração do parágrafo é separada do texto por dois espaços em branco, sem traços ou outros
sinais; e 

c) o texto do parágrafo único e dos parágrafos inicia-se com letra maiúscula e termina com ponto ou,
nos casos em que se desdobrar em incisos, com dois-pontos;

X - os incisos são indicados por algarismos romanos seguidos de hífen, separado do algarismo e do texto
por um espaço em branco e inicia-se com letra minúscula, exceto quando se tratar de nome próprio, e
termina com:

a) ponto-e-vírgula;

b) dois pontos, quando se desdobrar em alíneas; ou

c) ponto, caso seja o úl mo;

XI  -  as  alíneas  são  indicadas  com  letra  minúscula  na  sequência  do  alfabeto  e  acompanhada  de
parêntese,  separado do texto por um espaço em branco e seu texto inicia-se com letra minúscula,
exceto quando se tratar de nome próprio, e termina com: 

a) ponto-e-vírgula;
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b) dois-pontos, quando se desdobrar em itens; ou

c) ponto, caso seja a úl ma e anteceda ar go ou parágrafo;

XII - os itens são indicados por algarismos arábicos, seguidos de ponto e separados do texto por um
espaço em branco e inicia-se com letra minúscula, exceto quando se tratar de nome próprio, e termina
com: 

a) ponto-e-vírgula; ou

b) ponto, caso seja o úl mo e anteceda ar go ou parágrafo.

Parágrafo  único.  Deve-se  u lizar  as  conjunções  “e”  ou  “ou”  no  penúl mo  inciso,  alínea  ou  item,
conforme a sequência de disposi vos seja, respec vamente, cumula va ou disjun va.

Art. 4º Serão observados os seguintes padrões de redação na construção dos atos norma vos: 

I - promover as discriminações e as enumerações por meio dos incisos, das alíneas e dos itens, nesta
ordem de desdobramento;

II - usar frases curtas e concisas;

III - construir as orações na ordem direta;

IV - evitar preciosismo, neologismo e adje vação; e

V - buscar a uniformidade do tempo verbal no texto da norma e usar, preferencialmente, o presente ou
o futuro simples do presente do modo indica vo;

VI - ar cular a linguagem, comum ou técnica, mais adequada à compreensão do obje vo, do conteúdo e
do alcance do ato norma vo;

VII - expressar a ideia, quando repe da ao longo do texto, por meio das mesmas palavras, e evitar o
emprego de sinonímia;

VIII - evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sen do ao texto;

IX - escolher termos que tenham o mesmo significado na maior parte do território nacional, de modo a
evitar o uso de expressões locais ou regionais;

X - quanto ao uso de sigla ou acrônimo:

a) não u lizar para designar órgãos da administração pública direta;

b) evitar o uso no corpo do ato norma vo;

c) não u lizar para designar a espécie de ato norma vo; e

d) na primeira menção, u lizar seguida do seu significado separados por hífen; 

XI  -  indicar,  expressamente, o disposi vo objeto de remissão,  por meio do emprego da abreviatura
“art.”, seguida do número correspondente, ordinal ou cardinal;

XII - grafar por extenso as referências a números e percentuais, exceto data, número de ato norma vo e
nos casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto;

XIII - expressar valores monetários em algarismos arábicos, seguidos de sua indicação por extenso entre
parênteses;
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XIV - grafar as datas das seguintes formas:

a) “4 de março de 1998”; e

b) “1º de maio de 1998”;

XV - grafar a remissão aos atos norma vos das seguintes formas:

a) “Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990”, na ementa, no preâmbulo e na primeira remissão no
corpo da norma; e

b) “Lei nº 8.112, de 1990”, nos demais casos;

XVI  -  reunir  sob as  categorias  de  agregação –  livro,  tulo,  capítulo,  seção e subseção –  apenas as
disposições relacionadas com a matéria nelas especificada;

XVII - restringir o conteúdo de cada ar go a um único assunto ou princípio;

XVIII - expressar, por meio dos parágrafos, os aspectos complementares à norma enunciada no caput do
ar go e as exceções à regra por esse estabelecida; e

XIX - usar as palavras e as expressões em seu sen do comum, exceto quando a norma versar sobre
assunto técnico; 

Parágrafo único. No preâmbulo a citação de Leis e Decretos deverá ser acompanhada com a indicação
da esfera emitente da seguinte forma: 

I - "Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990”; 

II - "Lei Estadual nº 4.000, de 1º de maio de 1999”; ou 

III - “Lei Municipal nº 400, de 12 de abril de 2015”. 

Cláusula de Revogação

Art. 5º Os atos deverão conter revogação expressa dos atos, não sendo permi do revogação tácita.

§ 1º A cláusula de revogação será subdividida em incisos quando se tratar:

I - de mais de um ato norma vo; ou

II - de disposi vos não sucessivos de um mesmo ato norma vo.

§ 2º É vedado o uso da expressão: “Fica revogada as disposições contrárias”.

Vigência

Art.  6º A vigência do ato deve ser de no mínimo uma semana a contar da data de sua emissão e
preferencialmente, com vigência a par r do primeiro dia ú l do mês. 

§ 1º A data de vigência do ato norma vo deverá ser escrita todo por extenso.

§ 2º Esta disposição não se aplica a portarias com atos de pessoal. 

Alterações dos atos norma vos

Art. 7º A alteração de ato norma vo será realizada por meio:

I - de reprodução integral em um só texto, quando se tratar de alteração considerável;

II - de revogação parcial; ou
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III - de subs tuição, supressão ou acréscimo de disposi vo e para estes casos: 

a) o ato norma vo a ser alterado deverá ser mencionado pelo tulo designa vo da espécie norma va e
pela sua data de promulgação, seguidos da expressão “passa a vigorar com as seguintes alterações”,
sem especificação dos ar gos ou subdivisões de ar go a serem acrescidos ou alterados;

b) na alteração parcial de ar go, os disposi vos que não terão o seu texto alterado serão subs tuídos
por linha pon lhada; e

c) a u lização de linha pon lhada será obrigatória para indicar a manutenção de disposi vo em vigor e
observará o seguinte:

1. no caso de manutenção do texto do caput, a linha pon lhada empregada será precedida da indicação
do ar go a que se refere;

2. no caso de manutenção do texto do caput e do disposi vo subsequente, duas linhas pon lhadas
serão empregadas e a primeira linha será precedida da indicação do ar go a que se refere;

3. no caso de alteração do texto de unidade inferior  dentro de unidade superior  do ar go,  a linha
pon lhada empregada será precedida da indicação do disposi vo a que se refere; e

4. a inexistência de linha pon lhada não dispensará a revogação expressa de parágrafo.

IV - o texto de cada ar go acrescido ou alterado será transcrito entre aspas, seguido da indicação de
nova redação, representada pela expressão “(NR)”;

V - a expressão “revogado”, ou outra equivalente, não será incluída no corpo da nova redação;

VI - a renumeração de parágrafo ou de unidades superiores a parágrafo é vedada; e

VII - a renumeração de incisos e de unidades inferiores a incisos é permi da se for inconveniente o
acréscimo da nova unidade ao final da sequência.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos VI e VII do caput, caso seja necessária a inserção de novos disposi vos no
ato norma vo, será u lizado, separados por hífen, o número ou a letra do disposi vo imediatamente
anterior acrescido de letras maiúsculas, em ordem alfabé ca, tantas quantas forem necessárias para
iden ficar os acréscimos.

§  2º  Todos  os  atos  alterados,  deverão  ser  republicados  no Bole m de Serviços  com indicação  das
alterações realizadas, a conter:

I - na frente do texto alterado a expressão “(Redação dada pela Portaria Reitoria/UFR nº 110, de XX de
janeiro de 2022)”; 

II - na frente do texto incluído a expressão “(Incluído pela Portaria Reitoria/UFR nº 110, de XX de janeiro
de 2022)”; e

III - o texto revogado deverá ser “tachado” e na frente do texto a expressão “(Revogado pela Portaria
Reitoria/UFR nº 110, de XX de janeiro de 2022)”. 

Publicação e Divulgação

Art. 8º Todos os atos norma vos devem ser publicados no Diário Oficial da União, exceto o que se tratar
de caráter e natureza estritamente interna, que não seja de interesse de terceiros.
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Parágrafo único. Todos os atos devem ser publicados no Diário Oficial da União no primeiro dia ú l após
a data de sua emissão.

Art.  9º  Fica  ins tuído  o  Bole m  de  Serviços  com  a  finalidade  jurídica  e  de  publicidade  dos  atos
administra vos da Universidade Federal de Rondonópolis. 

§ 1º Serão publicados todos os atos administra vos de interesse interno e externo emi dos pela: 

I - Reitoria e Vice-Reitoria;

II - Pró-Reitores e Secretários de Órgãos Suplementares; e

III - Diretores de Ins tutos ou Faculdades.

§ 2º Cada unidade listada no § 1º do caput, terão numeração sequencial própria. 

Art. 10. São considerados atos de interesse interno e externo: 

I - atos norma vos relacionados no art. 2º desta portaria; 

II - editais de processos sele vos e concursos público; e

III - extratos ou outras matérias que requer publicidade. 

Art.  11.  É  de competência da Pró-Reitoria  de Tecnologia da Informação e Comunicação garan r  as
ferramentas  necessárias  para a elaboração dos atos norma vos em consonância  com as  exigências
desta portaria. 

§ 1º Todos os atos norma vos devidamente assinados deverão ser vinculados ao sí o eletrônico da
Universidade Federal de Rondonópolis.

§ 2º Cada ato administra vo deverá ter um endereço web único.

Art. 12. Não deverá ser publicado atos norma vos fora dos padrões estabelecidos nesta portaria.

Disposições Finais

Art.  13.  As  orientações  sobre  a  elaboração  e  publicação  dos  atos  norma vos  não  con das  nessa
portaria, poderão ser consultadas, nesta ordem: 

I - no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019; e

II - no Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017.

Art. 14. Ficam revogadas: 

I - a portaria Reitoria/UFR nº 31, de 04 de maio de 2020;

II - portaria Reitoria/UFR nº 90, de 23 de outubro de 2020;

III - portaria Reitoria/UFR nº 102, de 22 de junho de 2021; e

IV - portaria Reitoria/UFR nº 110, de 27 de outubro de 2021.

Art. 15. Esta portaria entra em vigor em dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Analy Cas lho Polizel de Souza
Reitora

10



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS
REITORIA

PORTARIA REITORIA/UFR Nº 19, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022

A Reitora da Universidade Federal de Rondonópolis, no uso das atribuições que lhe conferem o § 1º do
Art. 11 da Lei nº 13.637, de 20 de março de 2018, e a Portaria MEC nº 2.122, de 10 de dezembro de
2019; 

CONSIDERANDO o Edital de Concurso nº 08/REITORIA/UFR/2021, Concurso Público para provimento de
cargos  efe vos  da  carreira  de  Professor  do  Magistério  Superior da Universidade  Federal  de
Rondonópolis. 

CONSIDERANDO o processo 23108.000372/2022-57. 

RESOLVE:

Art. 1º Designar os membros para comporem a Comissão de Heteroiden ficação do concurso público
para provimento de cargos efe vos da carreira de  Professor do Magistério Superior da Universidade
Federal Rondonópolis, sendo eles:

I – membros tulares:

a) Raquel Cruz Alves, SIAPE 198****;

b) Verônica Domingos Miranda, SIAPE 218****;

c) Regina Amaral Silva Pinheiro, SIAPE 238****; 

d) Regisnei Aparecido de Oliveira, SIAPE 172****; e

e) Valdeci Silva Mendes, SIAPE 174**** 

II – membros suplentes:

a) Alyna Araújo e Marcondes, SIAPE 207****

b) Pedro Alexander Cubas Hernandez, SIAPE 300****; e
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c) José Henrique Francisco Roma, SIAPE 192****;

Art. 2º Fica revogada a Portaria Reitoria/UFR Nº CLXIX, de 06 de janeiro de 2022.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 04 de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Analy Cas lho Polizel de Souza Reitora

Reitora
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS
REITORIA

PORTARIA REITORIA/UFR Nº 20, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2022

A Reitora da Universidade Federal de Rondonópolis, no uso das atribuições que lhe conferem o § 1º do
Art. 11 da Lei nº 13.637, de 20 de março de 2018, e a Portaria MEC nº 2.122, de 10 de dezembro de
2019,

CONSIDERANDO a Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 em seu Art. 34 que dispõe sobre exoneração
de cargo efe vo a pedido do servidor, ou de o cio; e

CONSIDERANDO os autos do processo SEI 23108.111877/2021-65,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar do quadro de pessoal efe vo, o servidor Mauricio Raposo de Medeiros, SIAPE 231****,
cargo de Professor de 3º Grau da Carreira do Magistério Superior, Classe Auxiliar - A, Nível II, código de
vaga 930709, lotado na Faculdade de Ciência e Saúde da Universidade Federal de Rondonópolis. 

Art. 2º Declarar vago o respec vo cargo com código de vaga 930709 a par r de 10 de fevereiro de 2022.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em dez de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Analy Cas lho Polizel de Souza
Reitora
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS
REITORIA

PORTARIA REITORIA/UFR Nº 112, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022
Dispõe  sobre  alterações  no  anexo  da  Resolução
CONSEPE/UFR nº 1, de 10 de agosto de 2021.

A Reitora da Universidade Federal de Rondonópolis, no uso das atribuições que lhe conferem o §1º do
Art. 11 da Lei nº 13.637, de 20 de março de 2018 e a Portaria MEC nº 2.122, de 10 de dezembro de
2019,

CONSIDERANDO  a  Resolução  CONSEPE/UFR  nº  1,  de  10  de  agosto  de  2021,  que  dispõe  sobre  a
regulamentação das formas de oferta de ensino referentes ao Calendário Le vo 2021/1 da Universidade
Federal de Rondonópolis e apresenta a descrição das a vidades; e

CONSIDERANDO os autos do processo SEI 23853.000122/2022-84,

RESOLVE:

Art. 1º O anexo da Resolução CONSEPE/UFR nº 1, de 10 de agosto de 2021, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

I - onde se lê: 

a)  21/02/2022  –  Processo  Interno  da  CES/STI  (SIGA)  e  PROTIC/UFR  (SUAP  –  para  curso  piloto):
Processamento dos lançamentos de notas e horários de disciplinas; e

b) 21/02/2022 – Planejamento docente.

II - leia-se:

a) 21/02/2022 – Processamento de abertura dos requerimentos de matrículas (CES/STI (SIGA)); e

b) 21/02/2022 – Planejamento docente.

III - onde se lê:

a) 22/02/2022 – Processo Interno da CES/STI (SIGA) e PROTIC/UFR para curso piloto do SUAP: correções
de inconsistências de horários e notas por coordenações (STI/CES); e

b) 22/02/2022 – Planejamento docente.

IV - leia-se:

a) 22/02/2022 – Início do período para matrícula on-line, para o período le vo 2021/2, para veteranos
dos cursos de graduação; e 

b) 22/02/2022 – Planejamento docente.
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V - onde se lê:

a)  23/02/2022  –  Processo  Interno  da  CES/STI  (SIGA)  e  PROTIC/UFR  para  curso  piloto  do  SUAP:
processamento de abertura do requerimento de matrícula STI/CES; e

b) 23/02/2022 – Planejamento docente. 

VI - leia-se:

a) 23/02/2022 – Planejamento docente.

VII - onde se lê:

a) 24/02/2022 – Início do período para matrícula on-line, para o período le vo 2021/2, para veteranos
dos cursos de graduação; e

b) 24/02/2022 – Planejamento docente. 

VIII - leia-se:

a)  24/02/2022  –  Término  do  período  para  matrícula  on-line,  para  o  período  le vo  2021/2,  para
veteranos dos cursos de graduação; e

b) 24/02/2022 – Planejamento docente. 

IX - onde se lê:

a) 25/02/2022 – Planejamento docente. 

X - leia-se:

a) 25/02/2022 – Processamento dos requerimentos realizados pelos estudantes para 2021/2; 

b) 25/02/2022 – Processamento de abertura do Ajuste de Matrícula pelo estudante para 2021/2; e

c) 25/02/2022 – Planejamento docente.

XI - onde se lê:

a)  26/02/2022  –  Término  do  período  para  matrícula  on-line,  para  o  período  le vo  2021/2,  para
veteranos dos cursos de graduação; e

b) 26/02/2022 – Planejamento docente.

XII - leia-se:

a) 26/02/2022 – Planejamento docente.

XIII - onde se lê:

a) 28/02/2022 – Término do período le vo especial, de acordo com a Resolução CONSEPE nº 93/2011
(15 dias); 

b)  28/02/2022  –  Processo  Interno  da  CES/STI  (SIGA)  e  PROTIC/UFR  para  curso  piloto  do  SUAP:
processamento dos requerimentos de matrícula dos veteranos dos cursos de graduação;

c) 28/02/2022 – Planejamento docente; 

d) 28/02/2022 – Término do período para encaminhamento do Relatório Parcial de Iniciação Cien fica
2021/2022 dos alunos PIBIC, PIBITI, PIBIC-Ação Afirma va, PIBI, VIC, VITI, (CNPq, UFR e FAPEMAT); e
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e) 28/02/2022 – Término do período para gestores de coordenações de cursos definirem as disciplinas
que serão ofertadas no SGE para o Planejamento Individual de A vidades (PIA) no período 2021/2.

XIV - leia-se:

a) 28/02/2022 – Término do período le vo especial, de acordo com a Resolução CONSEPE nº 93/2011
(15 dias); 

b) 28/02/2022 – Planejamento docente;

c) 28/02/2022 – Término do período para encaminhamento do Relatório Parcial de Iniciação Cien fica
2021/2022 dos alunos PIBIC, PIBITI, PIBIC-Ação Afirma va, PIBI, VIC, VITI, (CNPq, UFR e FAPEMAT); e

d) 28/02/2022 – Término do período para gestores de coordenações de cursos definirem as disciplinas
que serão ofertadas no SGE para o Planejamento Individual de A vidades (PIA) no período 2021/2. 

Parágrafo único. Essa portaria vigorará até a apreciação da matéria pelo Conselho de Ensino Pesquisa e
Extensão. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Analy Cas lho Polizel de Souza
Reitora
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VICE-REITORIA



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

VICE-REITORIA

PORTARIA VICE-REITORIA/UFR Nº 2, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022

A Vice-Reitora da Universidade Federal de Rondonópolis,  no uso das atribuições que lhe conferem a
Portaria Reitoria nº 104, de 30 de setembro de 2021,

RESOLVE:

Art.  1º Designar os  servidores  docentes  abaixo  relacionados,  sob a  presidência  do primeiro  e vice-
presidência  do  segundo,  para comporem a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) da
Universidade Federal de Rondonópolis.

I - Agameton Ramsés Jus no, SIAPE 145****, de 6 de dezembro de 2021 a 22 de junho de 2022;

II - Débora Aparecida da Silva Santos, SIAPE 163****, de 24  de janeiro de 2022 a 24 de j aneiro  de
2024;

III - Rafael Cruz Borges, SIAPE 281****, de 6 de dezembro de 2021 a 22 de junho de 2023; 

IV - Sofia Inés Niveiros, SIAPE 151****, de 6 de dezembro de 2021 a 22 de julho de 2023; e

V -  Marcus Vinicius de Andrade Neves, SIAPE: 168****, de 6 de dezembro de 2021 a 6 de dezembro de
2023.

Art. 2º Atribuir as seguintes cargas horárias aos membros da comissão: 

I - trinta horas semanais ao presidente;

II - quinze horas semanais ao vice-presidente; e

III - oito horas semanais aos demais membros da comissão.
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Art. 3º Fica revogada a Portaria Vice-Reitoria/UFR nº IX, de 06 de dezembro de 2021. 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor em quinze de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Antonia Marilia Medeiros Nardes
Vice-Reitora
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FACULDADE DE
CIÊNCIAS

APLICADAS E
POLÍTICAS



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E POLÍTICAS

PORTARIA FACAP/UFR Nº I, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

O  DIRETOR  DA  FACULDADE  DE  CIÊNCIAS  APLICADAS  E  POLÍTICAS  DO  CAMPUS  UNIVERSITÁRIO  DE
RONDONÓPOLIS  -  FACAP/CUR,  usando  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  Portaria
REITORIA/UFR Nº LXXXIX, DE 05 de janeiro de 2020,

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 23108.006310/2022-59.

RESOLVE:

Art. 1°   Nomear os membros da Banca Examinadora de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
em Ciências Econômicas,  para proceder à avaliação da monografia do aluno Yan Maciel  Kobylanski,
in tulado: “Saneamento Básico no Mato Grosso para 2010 – 2019: Discussões sobre o novo marco legal
para o saneamento básico de 2020”: 

Membros Titulares:

I – Profa. Dra. Angel dos Santos F. Ferrarini – Orientadora;

II – Prof. Dr. Dr. Ney Iared Reynaldo;

III – Prof. Dr. Renato Nataniel Wasques.

Art. 2° Esta Portaria conta seus efeitos no período de sete de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 

   

Maurício Alves Rodrigues Pugas

Diretor  em Exercício
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E POLÍTICAS

PORTARIA FACAP/UFR Nº II, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

O  DIRETOR  DA  FACULDADE  DE  CIÊNCIAS  APLICADAS  E  POLÍTICAS  DO  CAMPUS  UNIVERSITÁRIO  DE
RONDONÓPOLIS  -  FACAP/CUR,  usando  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  Portaria
REITORIA/UFR Nº LXXXIX, DE 05 de janeiro de 2020,

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 23108.006310/2022-59.

RESOLVE:

Art. 1°   Nomear os membros da Banca Examinadora de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
em Ciências Econômicas, para proceder à avaliação da monografia do aluno Rhaniel Santos Nascimento,
in tulado: “Uma Análise do Desenvolvimento Econômico Mato-Grossense no Período 2000-2018”: 

Membros Titulares:

I – Prof. Dr. Renato Nataniel Wasques – Orientador;

II – Profa. Dra.  Aniela Fagundes Carrara;

III – Profa. Dra. Rafaella Stradio o Vignandi.

Art. 2° Esta Portaria conta seus efeitos no período de sete de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 

   

Maurício Alves Rodrigues Pugas

Diretor  em Exercício
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E POLÍTICAS

PORTARIA FACAP/UFR Nº III, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

O  DIRETOR  DA  FACULDADE  DE  CIÊNCIAS  APLICADAS  E  POLÍTICAS  DO  CAMPUS  UNIVERSITÁRIO  DE
RONDONÓPOLIS  -  FACAP/CUR,  usando  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  Portaria
REITORIA/UFR Nº LXXXIX, DE 05 de janeiro de 2020,

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 23108.006310/2022-59.

RESOLVE:

Art. 1°   Nomear os membros da Banca Examinadora de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
em Ciências Econômicas, para proceder à avaliação da monografia do aluno Tiago da Silva Gouveia,
in tulado: “Sustentabilidade Empresarial: Novos Cenários Exigem Novos Paradigmas para as Empresas
no ISE (B3)”: 

Membros Titulares:

I – Profa. Dra. Angel dos Santos Fachinelli Ferrarini – Orientadora;

II – Profa. Dra.  Alicia Cechin;

III – Prof. Dr. Fábio Nobuo Nishimura.

Art. 2° Esta Portaria conta seus efeitos no período de sete de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 

   

Maurício Alves Rodrigues Pugas

Diretor  em Exercício
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E POLÍTICAS

PORTARIA FACAP/UFR Nº IV, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

O  DIRETOR  DA  FACULDADE  DE  CIÊNCIAS  APLICADAS  E  POLÍTICAS  DO  CAMPUS  UNIVERSITÁRIO  DE
RONDONÓPOLIS  -  FACAP/CUR,  usando  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  Portaria
REITORIA/UFR Nº LXXXIX, DE 05 de janeiro de 2020,

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 23108.006310/2022-59.

RESOLVE:

Art. 1°   Nomear os membros da Banca Examinadora de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
em Ciências Econômicas, para proceder à avaliação da monografia da aluna Eronice A. da Silva Ferreira,
in tulado: “Análise das transferências governamentais para os municípios do Mato Grosso em 2015,
2018 e 2020”: 

Membros Titulares:

I – Profa. Dra. Angel dos Santos Fachinelli Ferrarini – Orientadora;

II – Profa. Dra.  Aniela Fagundes Carrara ;

III – Profa. Dra. Ariana Cerica o da Silva.

Art. 2° Esta Portaria conta seus efeitos no período de oito de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 

   

Maurício Alves Rodrigues Pugas

Diretor  em Exercício
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E POLÍTICAS

PORTARIA FACAP/UFR Nº IX, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

O  DIRETOR  DA  FACULDADE  DE  CIÊNCIAS  APLICADAS  E  POLÍTICAS  DO  CAMPUS  UNIVERSITÁRIO  DE
RONDONÓPOLIS  -  FACAP/CUR,  usando  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  Portaria
REITORIA/UFR Nº LXXXIX, DE 05 de janeiro de 2020,

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 23108.006310/2022-59.

RESOLVE:

Art. 1°   Nomear os membros da Banca Examinadora de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
em Ciências Econômicas, para proceder à avaliação da monografia do aluna Caroline Costa de Melo,
in tulado: “O Impacto do Bullying sobre o Consumo de Drogas em Crianças e Adolescentes no Brasil”: 

Membros Titulares:

I – Prof. Dr. Fábio Nobuo Nishimura – Orientador;

II – Profa. Dra.  Aniela Fagundes Carrara;

III – Prof. Dr.  Carlos Eduardo de Freitas.

Art. 2° Esta Portaria conta seus efeitos no período de nove de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 

   

Maurício Alves Rodrigues Pugas

Diretor  em Exercício
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E POLÍTICAS

PORTARIA FACAP/UFR Nº V, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022
FACAP/UFR Nº V, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

O  DIRETOR  DA  FACULDADE  DE  CIÊNCIAS  APLICADAS  E  POLÍTICAS  DO  CAMPUS  UNIVERSITÁRIO  DE
RONDONÓPOLIS  -  FACAP/CUR,  usando  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  Portaria
REITORIA/UFR Nº LXXXIX, DE 05 de janeiro de 2020,

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 23108.006310/2022-59.

RESOLVE:

Art. 1°   Nomear os membros da Banca Examinadora de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
em Ciências Econômicas, para proceder à avaliação da monografia do aluno Odair Gonçalves de Matos,
in tulado:  “A Importância da Educação Financeira para a  Formação de Poupança Privada no Brasil:
Consumo e Endividamento das Famílias como Entraves”: 

Membros Titulares:

I – Profa. Dra. Angel dos Santos Fachinelli Ferrarini – Orientadora;

II – Profa. Dra.  Kelly Cardoso Faro;

III – Prof. Dr. Renato Nataniel Wasques.

Art. 2° Esta Portaria conta seus efeitos no período de oito de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 

   

Maurício Alves Rodrigues Pugas

Diretor  em Exercício
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E POLÍTICAS

PORTARIA FACAP/UFR Nº VI, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

O  DIRETOR  DA  FACULDADE  DE  CIÊNCIAS  APLICADAS  E  POLÍTICAS  DO  CAMPUS  UNIVERSITÁRIO  DE
RONDONÓPOLIS  -  FACAP/CUR,  usando  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  Portaria
REITORIA/UFR Nº LXXXIX, DE 05 de janeiro de 2020,

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 23108.006310/2022-59.

RESOLVE:

Art. 1°   Nomear os membros da Banca Examinadora de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
em Ciências Econômicas, para proceder à avaliação da monografia do aluno Woodroow

Richardson San ago de Oliveira, in tulado: “O Sistema Financeiro Nacional e as Fintechs”: 

Membros Titulares:

I – Profa. Dra. Alicia Cechin  – Orientadora;

II – Profa. Dra.   Angel dos Santos Fachinelli Ferrarini;

III – Profa. Dra.   Aniela Fagundes Carrara.

Art. 2° Esta Portaria conta seus efeitos no período de nove de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 

   

Maurício Alves Rodrigues Pugas

Diretor  em Exercício
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E POLÍTICAS

PORTARIA FACAP/UFR Nº VII, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

O  DIRETOR  DA  FACULDADE  DE  CIÊNCIAS  APLICADAS  E  POLÍTICAS  DO  CAMPUS  UNIVERSITÁRIO  DE
RONDONÓPOLIS  -  FACAP/CUR,  usando  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  Portaria
REITORIA/UFR Nº LXXXIX, DE 05 de janeiro de 2020,

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 23108.006310/2022-59.

RESOLVE:

Art. 1°   Nomear os membros da Banca Examinadora de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
em Ciências Econômicas, para proceder à avaliação da monografia do aluna Júlia da Silva Machado,
in tulado: “O Sistema Financeiro Nacional e as Fintechs”: 

Membros Titulares:

I – Profa. Dra. Angel dos Santos Fachinelli Ferrarini – Orientadora;

II – Profa. Dra.  Aniela Fagundes Carrara;

III – Prof. Dr.  Fábio Nobuo Nishimura.

Art. 2° Esta Portaria conta seus efeitos no período de nove de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 

   

Maurício Alves Rodrigues Pugas

Diretor  em Exercício
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E POLÍTICAS

PORTARIA FACAP/UFR Nº VIII, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

O  DIRETOR  DA  FACULDADE  DE  CIÊNCIAS  APLICADAS  E  POLÍTICAS  DO  CAMPUS  UNIVERSITÁRIO  DE
RONDONÓPOLIS  -  FACAP/CUR,  usando  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  Portaria
REITORIA/UFR Nº LXXXIX, DE 05 de janeiro de 2020,

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 23108.006310/2022-59.

RESOLVE:

Art. 1°   Nomear os membros da Banca Examinadora de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
em Ciências Econômicas, para proceder à avaliação da monografia do aluno Kayque Campos Chagas,
in tulado: “O comportamento financeiro do Pagamento Instantâneo Brasileiro (Pix) e suas perspec vas
futuras”: 

Membros Titulares:

I – Prof. Dr. Carlos Eduardo de Freitas – Orientador;

II – Profa. Dra.  Aniela Fagundes Carrara;

III – Prof. Dr.  Fábio Nobuo Nishimura.

Art. 2° Esta Portaria conta seus efeitos no período de nove de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 

   

Maurício Alves Rodrigues Pugas

Diretor  em Exercício
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E POLÍTICAS

PORTARIA FACAP/UFR Nº IX, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

O  DIRETOR  DA  FACULDADE  DE  CIÊNCIAS  APLICADAS  E  POLÍTICAS  DO  CAMPUS  UNIVERSITÁRIO  DE
RONDONÓPOLIS  -  FACAP/CUR,  usando  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  Portaria
REITORIA/UFR Nº LXXXIX, DE 05 de janeiro de 2020,

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 23108.006310/2022-59.

RESOLVE:

Art. 1°   Nomear os membros da Banca Examinadora de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
em Ciências Econômicas, para proceder à avaliação da monografia do aluna Caroline Costa de Melo,
in tulado: “O Impacto do Bullying sobre o Consumo de Drogas em Crianças e Adolescentes no Brasil”: 

Membros Titulares:

I – Prof. Dr. Fábio Nobuo Nishimura – Orientador;

II – Profa. Dra.  Aniela Fagundes Carrara;

III – Prof. Dr.  Carlos Eduardo de Freitas.

Art. 2° Esta Portaria conta seus efeitos no período de nove de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 

   

Maurício Alves Rodrigues Pugas

Diretor  em Exercício
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E POLÍTICAS

PORTARIA FACAP/UFR Nº X, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

O  DIRETOR  DA  FACULDADE  DE  CIÊNCIAS  APLICADAS  E  POLÍTICAS  DO  CAMPUS  UNIVERSITÁRIO  DE
RONDONÓPOLIS  -  FACAP/CUR,  usando  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  Portaria
REITORIA/UFR Nº LXXXIX, DE 05 de janeiro de 2020,

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 23108.006310/2022-59.

RESOLVE:

Art. 1°   Nomear os membros da Banca Examinadora de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
em Ciências Econômicas, para proceder à avaliação da monografia do aluna Erica Wanderlei, in tulado:
“A  relação  entre  o  IPCA  -  transportes  e  algumas  das  principais  variáveis  macroeconômicas:  Uma
avaliação para o período do regime de metas de inflação”: 

Membros Titulares:

I – Profa. Dra. Aniela Fagundes Carrara – Orientadora;

II – Profa. Dra.   Angel dos Santos Fachinelli Ferrarini;

III – Profa. Dra.  Kelly Cardoso Faro.

Art. 2° Esta Portaria conta seus efeitos no período de dez de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 

   

Maurício Alves Rodrigues Pugas

Diretor  em Exercício
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E POLÍTICAS

PORTARIA FACAP/UFR Nº XI, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

O  DIRETOR  DA  FACULDADE  DE  CIÊNCIAS  APLICADAS  E  POLÍTICAS  DO  CAMPUS  UNIVERSITÁRIO  DE
RONDONÓPOLIS  -  FACAP/CUR,  usando  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  Portaria
REITORIA/UFR Nº LXXXIX, DE 05 de janeiro de 2020,

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 23108.006310/2022-59.

RESOLVE:

Art. 1°   Nomear os membros da Banca Examinadora de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
em Ciências Econômicas, para proceder à avaliação da monografia do aluna Aniarle de Souza Bastos,
in tulado:  “Regime  de  Metas  de  Inflação:  base  teórica  e  esta s ca  descri va  de  indicadores
macroeconômicos: um estudo no período de 2010 a 2021/1”: 

Membros Titulares:

I – Profa. Dra.  Kelly Cardoso Faro – Orientadora;

II – Profa. Dra.   Aniela Fagundes Carrara;

III – Prof. Dr.  Ney Iared Reynaldo.

Art. 2° Esta Portaria conta seus efeitos no período de dez de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 

   

Maurício Alves Rodrigues Pugas

Diretor  em Exercício

33



PRÓ-REITORIA DE
GESTÃO DE

PESSOAS



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA PROGEP-UFR Nº 01, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022.

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Rondonópolis, no uso das atribuições que
lhe conferem a Portaria Reitoria/UFR nº XCVI, de 30 de setembro de 2021 e Portaria Reitoria/UFR nº 50,
de 10 de agosto de 2020.

Considerando o que consta no Processo n° 23108.00802/2022-31,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora REGINA AMARAL SILVA, SIAPE 238****, para exercer a função de Gerente de
Execução Orçamentária da Coordenadoria de Execução Financeira/PROPLAD, retribuindo-lhe a
remuneração correspondente ao código FG-01.

Art. 2º Esta portaria conta seus efeitos legais e financeiros a partir de sua publicação.

REGISTRADA, PUBLICADA.
CUMPRA-SE

Rondonópolis, 07 de fevereiro de 2022.

Aristides José da Silva Júnior
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA PROGEP - UFR Nº 02, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS, no uso das
atribuições que lhe conferem a Portaria Reitoria/UFR nº XCVI, de 30 de setembro de 2021 e Portaria
Reitoria/UFR nº 50, de 10 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO o que consta no Processo 23108.107157/2021-03.

RESOLVE:

Art. 1º - Dispensar a servidora técnica-administrativa em educação RAYANNE CRISTINA DO ESPIRITO
SANTO, matrícula SIAPE nº 139XXXX, do exercício da função de Gerência de
Patrimônio/CAM/PROPLAD/UFR, correspondente ao código FG-01.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos legais a partir de 10/02/2022.

REGISTRADA, PUBLICADA.
CUMPRA-SE

Rondonópolis, 09 de fevereiro de 2022.

Aristides José da Silva Júnior
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

REITORIA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA PROGEP - UFR Nº 03, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS, no uso das
atribuições que lhe conferem a Portaria Reitoria/UFR nº XCVI, de 30 de setembro de 2021 e Portaria
Reitoria/UFR nº 50, de 10 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO o que consta nos Processos 23108.000802/2022-31.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados para responderem como Gerente de Execução
Orçamentária da Coordenadoria de Execução Financeira/PROPLAD, na ocasião de afastamento eventual
da titular REGINA AMARAL SILVA, (SIAPE 238****).

I - primeiro substituto: RAYANNE CRISTINA DO ESPIRITO SANTO, SIAPE 139****; e

II - segundo substituto: LUCIENE DA SILVA LOPES, SIAPE 204****.

Art. 2º - O segundo substituto, se houver, responderá na ocasião do afastamento do titular e do primeiro
substituto.

Art. 3º - Retribuir ao substituto eventual a remuneração proporcional ao período de afastamento,
correspondente ao valor da FG-01.

Art. 4º - Esta portaria cessará seus efeitos com a dispensa do titular da função.

Art. 5º - Esta portaria conta seus efeitos legais a partir de 14/02/2022, cessando as disposições em
contrário.

REGISTRADA, PUBLICADA.
CUMPRA-SE

Rondonópolis, 09 de Fevereiro de 2022

Aristides José da Silva Júnior
Pró-Reitor de Gestão de Pessoa



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA PROGEP-UFR Nº 04, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Rondonópolis, no uso das atribuições que
lhe conferem a Portaria Reitoria/UFR nº XCVI, de 30 de setembro de 2021 e Portaria Reitoria/UFR nº 50,
de 10 de agosto de 2020.

Considerando o que consta no Processo n° 23108.107157/2021-03

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor VICENTE SILVA NETO, SIAPE 232****, para exercer a função de Gerente de
Patrimônio/CAM/PROPLAD/UFR, retribuindo-lhe a remuneração correspondente ao código FG-01.

Art. 2º Esta portaria conta seus efeitos legais e financeiros a partir de 14/02/2022.

REGISTRADA, PUBLICADA.
CUMPRA-SE

Rondonópolis, 09 de fevereiro de 2022.

Aristides José da Silva Júnior
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

REITORIA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA PROGEP - UFR Nº 05, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS, no uso das
atribuições que lhe conferem a Portaria Reitoria/UFR nº XCVI, de 30 de setembro de 2021 e Portaria
Reitoria/UFR nº 50, de 10 de agosto de 2020.

Considerando o que consta no Processo n° 23108.107157/2021-03.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor abaixo relacionado para responder como Gerente de
Patrimônio/CAM/PROPLAD/UFR, na ocasião de afastamento eventual do titular VICENTE SILVA NETO
(SIAPE 232****).

I - primeiro substituto: EDSON GODOY , SIAPE 212****;

Art. 2º - Retribuir ao substituto eventual a remuneração proporcional ao período de afastamento,
correspondente ao valor da FG-01.

Art. 3º - Esta portaria cessará seus efeitos com a dispensa do titular da função.

Art. 4º - Esta portaria conta seus efeitos legais e financeiros a partir de 14/02/2022.

REGISTRADA, PUBLICADA.
CUMPRA-SE

Rondonópolis, 09 de Fevereiro de 2022

Aristides José da Silva Júnior
Pró-Reitor de Gestão de Pessoa



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA PROGEP - UFR Nº 06, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS, no uso das
atribuições que lhe conferem a Portaria Reitoria/UFR nº XCVI, de 30 de setembro de 2021 e Portaria
Reitoria/UFR nº 50, de 10 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO o que consta na Lei  nº12.772 de 28/12/2021 publicada no D.O.U. em 31/12/2012,
referente ao Plano de Carreira e Cargos Magistério Federal;

CONSIDERANDO o disposto na Decisão nº 01, de 03 de fevereiro de 2022; 

CONSIDERANDO o que consta nos Processos 23108.107898/2021-86. 

RESOLVE: 

Art.  1º -  Conceder  ao  servidor  BENJAMIN  RODRIGUES  FERREIRA  FILHO,  matricula  SIAPE  165****,
Progressão Funcional na Carreira Magistério Superior da Classe de Professor Associado I, para a Classe
de  Professor  Associado  II correspondente  ao  interstício  de  10/02/2020  a  10/02/2022,  semestres
considerados de 2020/1, 2020/2, 2021/1 e 2021/2. 

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos legais e financeiros a partir de 10/02/2022.

REGISTRADA, PUBLICADA.
CUMPRA-SE

Rondonópolis, 09 de fevereiro de 2022

Aristides José da Silva Junior
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA PROGEP - UFR Nº 07, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS, no uso das
atribuições que lhe conferem a Portaria Reitoria/UFR nº XCVI, de 30 de setembro de 2021 e Portaria
Reitoria/UFR nº 50, de 10 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO o que consta na Lei  nº12.772 de 28/12/2021 publicada no D.O.U. em 31/12/2012,
referente ao Plano de Carreira e Cargos Magistério Federal;

CONSIDERANDO o disposto na Decisão nº 02, de 07 de fevereiro de 2022; 

CONSIDERANDO o que consta nos Processos 23108.112766/2021-76.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora docente JOCENAIDE MARIA ROSSETTO SILVA, matricula SIAPE 329****,
promoção  na  Carreira  de  Magistério  Superior,  da  Classe  de  Professor  Adjunto  IV para  Classe  de
Professor  Associado  I.  Correspondente  ao  interstício:  10/12/2019  até  10/12/2021,  semestres
considerados de 2020/1, 2020/2, 2021/1 e 2021/2.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos legais e financeiros a partir de 10/12/2021. 

REGISTRADA, PUBLICADA.
CUMPRA-SE

Rondonópolis, 09 de fevereiro de 2022

Aristides José da Silva Júnior
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA PROGEP - UFR Nº 08, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS, no uso das
atribuições que lhe conferem a Portaria Reitoria/UFR nº XCVI, de 30 de setembro de 2021 e Portaria
Reitoria/UFR nº 50, de 10 de agosto de 2020. 

CONSIDERANDO o que consta nos Processos 23108.007644/2022-40. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar a servidora docente  CLEIVA SCHAURICH MATIVI, matrícula SIAPE nº 157XXXX, para
responder pela função de Coordenadora - Coordenação do Curso de Graduação em Ciências Contábeis
da Faculdade de Ciências Aplicadas e Políticas, retribuindo-lhe a remuneração correspondente ao código
FCC-01 pelo prazo de dois anos. 

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos legais e financeiros a partir da publicação.

REGISTRADA, PUBLICADA.
CUMPRA-SE

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2022

Aristídes José da Silva Júnior
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA PROGEP - UFR Nº 09, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS, no uso das
atribuições que lhe conferem a Portaria Reitoria/UFR nº XCVI, de 30 de setembro de 2021 e Portaria
Reitoria/UFR nº 50, de 10 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO o que consta nos Processos 23108.007644/2022-40. 

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar os servidores abaixo relacionados para responderem pela Coordenação do Curso de
Graduação  em  Ciências  Contábeis  da  Faculdade  de  Ciências  Aplicadas  e  Políticas,  na  ocasião  de
afastamento eventual da titular CLEIVA SCHAURICH MATIVI  (SIAPE: 157XXXX). 

1º Substituto - ANDERSON SANTOS DA SILVA  (SIAPE: 269XXXX);
2º Substituto - ADEMILSON REIS DA SILVA  (SIAPE: 199XXXX).

Artigo 2º -  O segundo substituto, se houver, responderá na ocasião do afastamento do titular e do
primeiro substituto. 

Artigo 3º  - Retribuir ao substituto eventual a remuneração proporcional ao período de afastamento,
correspondente ao valor da FCC-01.

Artigo 4º - Esta portaria cessará seus efeitos com a dispensa do titular da função. 

Artigo 5º - Esta portaria conta seus efeitos a partir da publicação, cessando as disposições em contrário. 

REGISTRADA, PUBLICADA.
CUMPRA-SE

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2022

Aristídes José da Silva Júnior
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA PROGEP - UFR Nº 10, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS, no uso das
atribuições que lhe conferem a Portaria Reitoria/UFR nº XCVI, de 30 de setembro de 2021 e Portaria
Reitoria/UFR nº 50, de 10 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO o que consta no Processo 23108.008102/2022-94

RESOLVE:

Artigo 1º - Dispensar o servidor docente WESLEY OLIVEIRA DE SOUSA, matricula SIAPE nº 148XXXX, do
exercício da função de Coordenador - Coordenação do Curso de Graduação em Ciências Biológicas do
Instituto de Ciência Exatas e Naturais/UFR, correspondente ao código FCC-01.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos legais a partir de 08/02/2022.

REGISTRADA, PUBLICADA.
CUMPRA-SE

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2022

Aristides José da Silva Junior
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas


