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PORTARIA Nº 296, DE 8 DE ABRIL DE 2021

A PRÓ-REITORA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições
previstas na Portaria de Delegação de Competência nº 448, de 17/05/2011, resolve:

Prorrogar por 01 (um) ano, a partir de 28/04/2021, o prazo legal do Concurso
Público para Docente da Carreira do Magistério Superior, realizado por esta Universidade,
objeto do Edital nº 02/2018, DOU de 27/12/2018, cuja homologação foi publicada,
conforme Portaria nº 1598, DOU de 15/07/2019.

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
Departamento: Sociologia
Área de Conhecimento: Teoria Sociológica Contemporânea
Classe: Adjunto A
Regime de Trabalho: DE

DENISE VIEIRA DA SILVA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

PORTARIA Nº 697, DE 8 DE ABRIL DE 2021

O Reitor da Universidade Federal de Itajubá, no uso de suas atribuições legais,
estatutárias e regimentais, resolve:

Art. 1º - DELEGAR COMPETÊNCIA ao Pró-Reitor de Graduação para firmar
acordos, contratos, convênios e outros instrumentos Congêneres entre a UNIFEI e outras
instituições, que tenham por objetivo a concessão de estágios aos alunos desta
Universidade.

Art. 2º - A presente delegação é extensiva aos substitutos legais.
Art. 3º - Todas as práticas delegadas deverão ser exercidas em estrita

consonância com a legislação federal, normas e instruções dos órgãos competentes e
normativos internos da Universidade Federal de Itajubá.

Art. 4º - A presente delegação implica submeter-se às competências dos Órgãos
de Controle Interno e Externo da Administração Pública.

Art. 5º - A autoridade delegada responde perante o Tribunal de Contas da
União e aos Órgãos de Controle e Fiscalização, pelas práticas de atos de gestão
orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal, em desacordo com os preceitos das leis
e normativos internos de órgãos superiores ou a qual esteja vinculado, aplicáveis à
matéria.

Art. 6º - As competências ora estabelecidas, a qualquer tempo, poderão ser
acrescidas ou suprimidas, conforme o interesse, conveniência e atendimento às
prerrogativas legais da Administração Pública.

Art. 7º - A delegação de competência não envolve a perda, pelo delegante, dos
correspondentes poderes, sendo-lhe facultado, quando entender conveniente, exercê-los
mediante avocação do caso, sem prejuízo da validade da delegação.

Art. 8º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
da União.

EDSON DA COSTA BORTONI

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS APUCARANA

PORTARIA NORMATIVA GADIR AP/UTFPR Nº 1, DE 6 DE ABRIL DE 2021

Declara a revogação, para os fins do disposto no art.
7º, I, do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de
2019, de atos normativos inferiores a decreto
emitidos no âmbito do Câmpus Apucarana da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS APUCARANA DA UTFPR, no uso de suas
atribuições, considerando as Portarias do Reitor da UTFPR n° 0885 de 08 de maio de 2017,
e nº 1783 de 07 de outubro de 2016;

considerando o disposto no art. 7º, I, do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro
de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos;

considerando o Decreto n.º 9.191/2017 que estabelece as normas e as
diretrizes para elaboração, redação, alteração, consolidação e encaminhamento de
propostas de atos normativos;

considerando os trabalhos realizados pela Comissão responsável pela triagem e
revisão de atos normativos da UTFPR, designada pela Portaria do Reitor n.º 1240/2020;

considerando o conteúdo do Processo nº 23064.013228/2021-53; resolve:
I. Revogar os seguintes documentos abaixo relacionados:

. ÁREA EMISSORA
DO ATO
N O R M AT I V O

GRUPO
T E M ÁT I CO

ASSUNTO / EMENTA TIPO DE
AT O
N O R M AT I V O

ANO DE
E M I S S ÃO

Nº DO ATO
N O R M AT I V O

. GADIR-AP Administração
Geral

Trabalhos desenvolvidos
através de designação de
portarias

Ordem de
Serviço

2008 1

. GADIR-AP Comunicação
Institucional

Padronização de texto em
material de divulgação e
cerimonial de eventos

Ordem de
Serviço

2010 1

. LAMAP-AP Pesquisa e Pós-
Graduação

Normas e procedimentos
para utilização do laboratório
multiusuário do Câmpus
Apucarana da UTFPR

Regula
mento

Não
apresenta
data

. P P G EQ - A P Pesquisa e Pós-
Graduação

Homologa membros
participantes de comissoes
do PPGEQ

Resolu
ção

2018 2

. P P G EQ - A P Pesquisa e Pós-
Graduação

Aprova criterios de
concessao, manutencao,
renovacao e cancelamento
de bolsas.

Resolu
ção

2019 2

. P P G EQ - A P Pesquisa e Pós-
Graduação

Atualiza criterios de
concessao, manutencao,
renovacao e cancelamento
de bolsas.

Resolução 2020 2

MARCELO FERREIRA DA SILVA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

PORTARIA Nº 2, DE 9 DE ABRIL DE 2021

Revogam-se os atos normativos que dispõem sobre
as atribuições legais atribuídas aos entes da gestão
da Universidade Federal de São João del-Rei.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ, nomeado
por Decreto da Presidência da República de 8 de maio de 2020, publicado no Diário Oficial
da União, Seção 2 - Extra, página 1, de 8 de maio de 2020, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, e tendo em vista a necessidade de agilizar e descentralizar os
procedimentos administrativos na UFSJ e considerando:

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

- o Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019, que regulamenta
dispositivos da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, para dispor sobre os critérios e
os procedimentos para classificação de risco de atividade econômica e para fixar o prazo
para aprovação tácita e altera o Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, para incluir
elementos na Carta de Serviços ao Usuário;

- o Decreto nº 10.437, de 22 de julho de 2020, que altera o Decreto nº 10.139,
de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos
normativos inferiores a decreto, e o Decreto nº 9.215, de 29 de novembro de 2017, que
dispõe sobre a publicação do Diário Oficial da União, resolve:

Art. 1º Revogar expressamente os seguintes atos normativos:
- PORTARIA REITORIA/UFSJ Nº 338, DE 27 DE JUNHO DE 2005 - Delega poderes

a Maria da Penha Resende Rodrigues, Secretária dos Órgãos Colegiados Superiores.
- PORTARIA REITORIA/UFSJ Nº 519, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 - Delega

poderes ao professor Carlos Henrique de Souza Gerken, Pró-reitor de Pesquisa e Pós-
graduação.

- PORTARIA REITORIA/UFSJ Nº 806, DE 1o DE JULHO DE 2009 - Delega
competência a Pró-reitores e Diretores de Campi.

- PORTARIA REITORIA/UFSJ Nº 203, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2013 - Delega
competência ao professor André Luiz Mota, Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação.

- PORTARIA REITORIA/UFSJ Nº 479, DE 13 DE JUNHO DE 2014 - Delega
competência ao Pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários.

- PORTARIA REITORIA/UFSJ Nº 661, DE 1o DE SETEMBRO DE 2016 - Delega
competência ao Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento.

- PORTARIA REITORIA/UFSJ Nº 334, DE 11 DE MAIO DE 2017 - Delega
competência ao Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação.

- PORTARIA REITORIA/UFSJ Nº 559, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018 - Delega
poderes à Secretária dos Órgãos Colegiados Superiores.

Art. 2º Essa portaria entra em vigor no ato de sua publicação o Diário Oficial da
União.

MARCELO PEREIRA DE ANDRADE

PORTARIA Nº 3, DE 9 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre as atribuições legais atribuídas aos
entes da gestão da Universidade Federal de São
João del-Rei.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ,
nomeado por Decreto da Presidência da República de 8 de maio de 2020, publicado
no Diário Oficial da União, Seção 2 - Extra, página 1, de 8 de maio de 2020, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, e tendo em vista a necessidade de agilizar e
descentralizar os procedimentos administrativos na UFSJ e considerando:

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

- o Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019, que regulamenta
dispositivos da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, para dispor sobre os
critérios e os procedimentos para classificação de risco de atividade econômica e para
fixar o prazo para aprovação tácita e altera o Decreto nº 9.094, de 17 de julho de
2017, para incluir elementos na Carta de Serviços ao Usuário;

- o Decreto nº 10.437, de 22 de julho de 2020, que altera o Decreto nº
10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos
atos normativos inferiores a decreto, e o Decreto nº 9.215, de 29 de novembro de
2017, que dispõe sobre a publicação do Diário Oficial da União;

- a Portaria Reitoria no 562 de 30 de novembro de 2020 e Portaria Reitoria
no 002 de 9 de abril de 2021, que revoga os atos normativos que dispõem sobre as
atribuições legais atribuídas aos entes da gestão da UFSJ, resolve:

Art. 1º Delegar ao Vice-reitor(a) poderes para, além das atribuições
inerentes ao seu cargo, praticar os seguintes atos:

§ 1º Expedir portaria conforme relacionado:
a)Nomeação e exoneração de coordenadores e vice-coordenadores de

Residência;
Nomeação e exoneração de coordenadores e vice-coordenadores de

programas e projetos institucionais.
§ 2º Assinar os seguintes documentos:
b)a)Termos de compromisso de preceptoria;
Termos de compromisso de parceria de tecnológica e inovação;
Aprovação de editais de processo seletivo para preceptoria.
Art. 2o Delegar ao Pró-reitor(a) de Ensino de Graduação poderes para, além

das atribuições inerentes ao seu cargo, praticar os seguintes atos:
§ 1º Expedir portaria conforme relacionado:
b)c)a)Nomeação e exoneração de membros dos colegiados dos cursos de

graduação da UFSJ (docentes e discentes);
Nomeação e exoneração de membros dos Núcleos Docentes Estruturantes

dos cursos de graduação da UFSJ (docentes e discentes);
Nomeação e exoneração de comissões técnicas ou de suporte, referentes à

seleção, acompanhamento, avaliação, câmara, comitê, análise;
Desvinculação e reintegração de aluno da UFSJ.
§ 2º Assinar os contratos relativos a bolsas de monitoria e de estágio.
§ 3o Aprovar edital de eleição de coordenador e vice-coordenador de curso

de graduação.
Art. 3º Delegar ao Pró-reitor(a) de Pesquisa e Pós-graduação poderes para,

além das atribuições inerentes ao seu cargo, praticar os seguintes atos:
§ 1º Expedir portaria conforme relacionado:
b)c)d)a)Nomeação e exoneração de membros de comissões técnicas ou de

suporte, referentes à seleção, acompanhamento, avaliação, câmara, comitê, análise e
bolsas dos programas de pós-graduação;

Nomeação e exoneração de membros dos colegiados de pós-graduação da
UFSJ (docentes e discentes).

§ 2º Autorizar o reembolso de despesas financiadas pela CAPES,
comprovadas em documentação específica, relativas à participação em trabalhos de
campo e em eventos científicos, como congressos e simpósios.

§ 3º Assinar os seguintes documentos:
b)a)Termos de outorga e firmar contratos decorrentes de planos de trabalho

e cooperação entre a UFSJ e a FAPEMIG;
Termos de anuência para submissão de propostas às Chamadas da

FA P E M I G ;
Convênios ou quaisquer outros termos referentes aos estágios dos

Programas de Pós-graduação celebrados entre a UFSJ com entidades públicas e
privadas, nacionais e estrangeiras;

Contratos de cotitularidade sobre pedido de patente celebrados entre a
UFSJ e entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras e pessoas físicas, desde
que não implique em aprovação de contrapartidas em nome da UFSJ;

Bolsa de iniciação científica e captação de recursos junto a órgãos de
fomento.

§ 4o A delegação de que trata a alínea "e" do § 3o não implica em
autorização para aumento de desembolso e de alteração dos quantitativos utilizados
para a construção do orçamento da UFSJ, constantes da proposta orçamentária.

§ 5º Representar a Universidade Federal de São João del-Rei nas questões
referentes ao Patrimônio Intelectual junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - CNPq.

Art. 4º Delegar ao Pró-reitor(a) de Extensão e Assuntos Comunitários, poderes
para, além das atribuições inerentes ao seu cargo, praticar os seguintes atos:

§ 1º Assinar os seguintes documentos:
b)c)d)e)a)Contratos relativos a Bolsas de Atividade e de Extensão;
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