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No- 3.735 - Altera a Portaria nº 10.129/PRHAE, de 07.02.1997, pu-
blicada em DOU de 18.02.1997, Seção II, pág. 1068 que concedeu a
aposentadoria com proventos proporcionais à razão de 25/30 (vinte e
cinco, trinta avos), nos termos do Art. 40, inciso III, alínea "c" da
Constituição Federal, c/c Art. 186, item III, alínea "c", da Lei nº
8.112/90, à servidora ISAURA MORRETTO BENATTO - 091340,
para declarar que em decorrência do acréscimo de tempo resultante da
aplicação do fator de conversão previdenciário disciplinado pelo
Acórdão nº 2008 de 06.11.2006 TCU - Plenário e dispositivos nor-
matizadores ON nº 03 de 18.05.2007 e ON nº 07 de 20.11.2007
ambas da SRH/MOG, a partir de 06.11.2006 passa a ser com pro-
ventos proporcionais à razão de 26/30 (vinte e seis e trinta avos.

No- 3.736 - Altera a Portaria nº 13.847/PRHAE, de 23.03.1998, pu-
blicada em DOU de 26.03.1998, Seção II, pág. 23/24 que concedeu a
aposentadoria com proventos proporcionais à razão de 26/30 (vinte e
seis, trinta avos), nos termos do Art. 40, inciso III, alínea "c" da
Constituição Federal, c/c Art. 186, item III, alínea "c", da Lei nº
8.112/90, à servidora YONEKO KANEGUSUKU SUZUKE -
074845, para declarar que em decorrência do acréscimo de tempo
resultante da aplicação do fator de conversão previdenciário disci-
plinado pelo Acórdão nº 2008 de 06.11.2006 TCU - Plenário e dis-
positivos normatizadores ON nº 03 de 18.05.2007 e ON nº 07 de
20.11.2007 ambas da SRH/MOG, a partir de 06.11.2006 passa a ser
com proventos proporcionais à razão de 27/30 (vinte e sete e trinta
avos.

No- 3.737 - Altera a Portaria nº 6.095/PRHAE, de 30.10.1992, pu-
blicada em DOU de 05.11.1992, Seção II, pág. 6961/62 que concedeu
a aposentadoria com proventos proporcionais à razão de 25/30 (vinte
e cinco, trinta avos), nos termos do Art. 40, inciso III, alínea "c" da
Constituição Federal, c/c Art. 186, item III, alínea "c", da Lei nº
8.112/90, à servidora VERA LUCIA MARTINS - 041165, para de-
clarar que em decorrência do acréscimo de tempo resultante da apli-
cação do fator de conversão previdenciário disciplinado pelo Acórdão
nº 2008 de 06.11.2006 TCU - Plenário e dispositivos normatizadores
ON nº 03 de 18.05.2007 e ON nº 07 de 20.11.2007 ambas da
SRH/MOG, a partir de 06.11.2006 passa a ser com proventos pro-
porcionais à razão de 27/30 (vinte e sete e trinta avos).

No- 3.738 - Altera a Portaria nº 1.746/PRHAE, de 21.10.1994, pu-
blicada em DOU de 01.11.1994, Seção II, pág. 6981/82 que concedeu
a aposentadoria com proventos proporcionais à razão de 25/30 (vinte
e cinco, trinta avos), nos termos do Art. 40, inciso III, alínea "c" da
Constituição Federal, c/c Art. 186, item III, alínea "c", da Lei nº
8.112/90, à servidora OLIMPIA GERMANA TEIXEIRA - 091480,
para declarar que em decorrência do acréscimo de tempo resultante da
aplicação do fator de conversão previdenciário disciplinado pelo
Acórdão nº 2008 de 06.11.2006 TCU - Plenário e dispositivos nor-
matizadores ON nº 03 de 18.05.2007 e ON nº 07 de 20.11.2007
ambas da SRH/MOG, a partir de 06.11.2006 passa a ser com pro-
ventos proporcionais à razão de 26/30 (vinte e seis e trinta avos).

No- 3.739 - Altera a Portaria nº 11.936/PRHAE, de 06.08.1997, pu-
blicada em DOU de 12.08.1997, Seção II, pág. 5580/81 que concedeu
a aposentadoria com proventos proporcionais à razão de 26/30 (vinte
e seis, trinta avos), nos termos do Art. 40, inciso III, alínea "c" da
Constituição Federal, c/c Art. 186, item III, alínea "c", da Lei nº
8.112/90, à servidora LEONIR PEREIRA - 091480, para declarar que
em decorrência do acréscimo de tempo resultante da aplicação do
fator de conversão previdenciário disciplinado pelo Acórdão nº 2008
de 06.11.2006 TCU - Plenário e dispositivos normatizadores ON nº
03 de 18.05.2007 e ON nº 07 de 20.11.2007 ambas da SRH/MOG, a
partir de 06.11.2006 passa a ser com proventos proporcionais à razão
de 28/30 (vinte e oito e trinta avos).

No- 3.740- Altera a Portaria nº 1.902/PRHAE, de 28.12.1998, pu-
blicada em DOU de 06.01.1999, Seção II, pág. 11/12 que concedeu a
aposentadoria com proventos proporcionais à razão de 25/30 (vinte e
cinco, trinta avos), nos termos do Art. 40, inciso III, alínea "c" da
Constituição Federal, c/c Art. 186, item III, alínea "c", da Lei nº
8.112/90, à servidora CASSIA REGINA FURTADO - 088803, para
declarar que em decorrência do acréscimo de tempo resultante da
aplicação do fator de conversão previdenciário disciplinado pelo
Acórdão nº 2008 de 06.11.2006 TCU - Plenário e dispositivos nor-
matizadores ON nº 03 de 18.05.2007 e ON nº 07 de 20.11.2007
ambas da SRH/MOG, a partir de 06.11.2006 passa a ser com pro-
ventos proporcionais à razão de 26/30 (vinte e seis e trinta avos).

No- 3.741 - Altera a Portaria nº 7.959/PRHAE, de 23.07.1993, pu-
blicada em DOU de 09.08.1993, Seção II, pág. 4412/13 que concedeu
a aposentadoria com proventos proporcionais à razão de 25/30 (vinte
e cinco, trinta avos), nos termos do Art. 40, inciso III, alínea "c" da
Constituição Federal, c/c Art. 186, item III, alínea "c", da Lei nº
8.112/90, à servidora THEREZINHA CANITZ IURK - 076295, para
declarar que em decorrência do acréscimo de tempo resultante da
aplicação do fator de conversão previdenciário disciplinado pelo
Acórdão nº 2008 de 06.11.2006 TCU - Plenário e dispositivos nor-
matizadores ON nº 03 de 18.05.2007 e ON nº 07 de 20.11.2007
ambas da SRH/MOG, a partir de 06.11.2006 passa a ser com pro-
ventos proporcionais à razão de 27/30 (vinte e sete e trinta avos).

No- 3.742 - Altera a Portaria nº 13.963/PRHAE, de 02.04.1998, pu-
blicada em DOU de 08.04.1998, Seção II, pág. 21/22 que concedeu a
aposentadoria com proventos proporcionais à razão de 25/30 (vinte e
cinco, trinta avos), nos termos do Art. 40, inciso III, alínea "c" da
Constituição Federal, c/c Art. 186, item III, alínea "c", da Lei nº
8.112/90, à servidora LEA LEONARDO SANGALLI - 081612, para
declarar que em decorrência do acréscimo de tempo resultante da
aplicação do fator de conversão previdenciário disciplinado pelo

Acórdão nº 2008 de 06.11.2006 TCU - Plenário e dispositivos nor-
matizadores ON nº 03 de 18.05.2007 e ON nº 07 de 20.11.2007
ambas da SRH/MOG, a partir de 06.11.2006 passa a ser com pro-
ventos proporcionais à razão de 27/30 (vinte e sete e trinta avos).

No- 3.743 - Altera a Portaria nº 9.552/PRHAE, de 26.11.1996, pu-
blicada em DOU de 10.12.1996, Seção II, pág. 8897/99 que concedeu
a aposentadoria com proventos proporcionais à razão de 30/35 (trinta,
trinta e cinco avos), nos termos do Art. 40, inciso III, alínea "c" da
Constituição Federal, c/c Art. 186, item III, alínea "c", da Lei nº
8.112/90, ao servidor EDISON SALDANHA - 079421, para declarar
que em decorrência do acréscimo de tempo resultante da aplicação do
fator de conversão previdenciário disciplinado pelo Acórdão nº 2008
de 06.11.2006 TCU - Plenário e dispositivos normatizadores ON nº
03 de 18.05.2007 e ON nº 07 de 20.11.2007 ambas da SRH/MOG, a
partir de 06.11.2006 passa a ser com proventos proporcionais à razão
de 32/35 (trinta e dois, trinta e cinco avos).

LARYSSA MARTINS BORN

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA

PORTARIAS DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔN-
CAVO DA BAHIA (UFRB), no uso de suas atribuições estatutárias,
resolve:

Nº 690 - Retificar a Portaria Nº 680/2009 de 11 de novembro de
2009, publicada no D.O.U. de 12/11/2009, Seção 2, página 25.
Onde se lê: Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei
8.112, de 11/12/90, ANDREIA DA SILVA MAGATON, habilitado(a)
em concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório
nº 01/09, de 25/03/2009, publicado no DOU de 30/03/2009 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 03, publicado
no DOU em 17/08/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01,
em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Química Orgânica, a ser
lotado no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, desta Univer-
sidade, face ao que consta do Processo nº 23007.006411/2009-91.
Leia-se: Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, ANDREIA DA SILVA MAGATON, habilitado(a) em
concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Química Geral e
Química Orgânica, a ser lotado no Centro de Formação de Pro-
fessores, desta Universidade, face ao que consta do Processo nº
23007.002534/2009-52.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔN-
CAVO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais estatutárias de
acordo com o inciso II do Art. 9º da Lei nº 8.112/90, resolve:

Nº 692 - Designar, a docente ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI
GONÇALVES, matrícula nº 2582584, para exercer, em substituição, o
cargo de Coordenadora de Iniciação Científica e Tecnológica da
PRPPG, código CD-004, desta Universidade, no período de
25/10/2009 a 21/02/2010, em virtude de afastamento da titular, SI-
MONE ALVES SILVA, por motivo de licença gestante.

PAULO GABRIEL SOLEDADE NACIF

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO NORTE

PORTARIA No- 1.340, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2009

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições inerentes ao cargo,
considerando o que dispõe o Decreto no 1.387, de 07.02.1995, al-
terado pelo Decreto no 2.349, de 15.10.1997, e a delegação de com-
petência que lhe concede a Portaria no 1496-MEC, de 04.05.2005,
resolve:

Autorizar o afastamento do País de MARCO ANTONIO
ZERONCIO, matrícula no 1242554, Professor Auxiliar do Depar-
tamento de Medicina Integrada-CCS, para participar do "World Con-
gress of Gastroenterology", em Londres, na Inglaterra, no período de
20 a 27/11/2009, inclusive trânsito, com ônus limitado, conforme
processo no 23077.047583/2009-91.

JOSÉ IVONILDO DO RÊGO

PORTARIAS DE 10 DE NOVEMBRO DE 2009

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições inerentes ao cargo,
considerando o que dispõe o Decreto no 1.387, de 07.02.1995, al-
terado pelo Decreto no 2.349, de 15.10.1997, e a delegação de com-
petência que lhe concede a Portaria no 1496-MEC, de 04.05.2005,
resolve:

No- 1.351 - Autorizar o afastamento do País de PAULO DE FI-
GUEIREDO PIRES, matrícula no 1474884, Professor Adjunto do
Departamento de Informática e Matemática Aplicada-CCET, para cur-
sar Pós-Doutorado na University of Sydney, na Austrália, no período
de 01/01/2010 a 31/12/2010, inclusive trânsito, com ônus para a
CAPES, conforme processo no 23077.042500/2009-77.

No- 1.352 - Autorizar o afastamento do País de JORGE TARCÍSIO
DA ROCHA FALCÃO, matrícula no 1134517, Professor Adjunto do
Departamento de Psicologia-CCHLA, para realizar estágio pós-dou-
toral no Centre National des Arts et Métiers, em Paris, na França, no
período de 01/01/2010 a 30/07/2010, inclusive trânsito, com ônus
limitado, conforme processo no 23077.039152/2009-51.

No- 1.353 - Autorizar o afastamento do País de LUCYMARA FAS-
SARELLA AGNEZ LIMA, matrícula no 114964, Professora Asso-
ciada do Departamento de Biologia Celular e Genética-CB, para cur-
sar Pós-Doutorado na Universitat de Barcelona, na Espanha, no pe-
ríodo de 05/12/2009 a 05/03/2010, inclusive trânsito, com ônus para
a CAPES, conforme processo no 23077.045346/2009-95.

JOSÉ IVONILDO DO RÊGO

PORTARIAS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2009

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE, usando da atribuição que lhe confere o artigo
23, combinado com o artigo 48, parágrafos 1º e 2º, do Estatuto da
UFRN, e considerando o que consta do processo n. º
23077.048624/2009-66, resolve:

No- 1.370 - Reconduzir ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Professor
Adjunto, matrícula n.º 6346500, do Quadro de Pessoal da Univer-
sidade, para exercer a função de Coordenador do Curso de Ad-
ministração, FG-02, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, com o
mandato de 02 (dois) anos.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições inerentes ao cargo,
considerando o que dispõe o Decreto no 1.387, de 07.02.1995, al-
terado pelo Decreto no 2.349, de 15.10.1997, e a delegação de com-
petência que lhe concede a Portaria no 1496-MEC, de 04.05.2005,
resolve:

No- 1.372-Autorizar o afastamento do País de ANAMARIA MAR-
TINS MOREIRA, matrícula no 1258224, Professora Associada do
Departamento de Informática e Matemática Aplicada-CCET, para par-
ticipar de Encontro de Modalidade na Faculdade de Engenharia do
Porto, em Portugal, no período de 20 a 25/11/2009, inclusive trânsito,
com ônus para a UFRN, conforme processo no 23077.048654/2009-
72.

JOSÉ IVONILDO DO RÊGO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

DESPACHOS DO REITOR
Em 13 de novembro de 2009

O Reitor da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JA-
NEIRO, no uso da competência que lhe foi subdelegada pela Portaria
n° 188/MEC de 06 de março de 1995 resolve autorizar o afastamento
do país, dos seguintes servidores:

WLADIMIR AUGUSTO DAS NEVES Professor, lotado
Instituto de Matemática, nesta Universidade, de 31/10/2009 a
13/11/2009, para participar de visita Técnica Científica na Univer-
sidade de Buenos Aires em Buenos Aires, Argentina, com ônus.
(Processo 23079.048505/2009-68)

GLÓRIA VALÉRIA DA VEIGA, Professor Associado, lo-
tado Instituto de Nutrição Josué de Castro, nesta Universidade, de
24/10/2009 a 31/10/2009, para participar de Missão de trabalho em
Cabo Verde, a ser realizado em Praia - Ilha Santiago, Cabo Verde,
com ônus limitado (Processo 23079.045391/2009-02).

ANIELA IMPROTA FRANÇA, Professor Adjunto, lotada na
Faculdade de Letras, nesta Universidade, de 13/10/2009 a
19/10/2009, para participar da First Neurobiology of Language Con-
feren, em Chicago, Estados Unidos, com ônus CNPq. (Processo
23079.047884/2009-32).

ANIELA IMPROTA FRANCA, Professor Adjunto, lotada
Faculdade de Letras, nesta Universidade, de 20/10/2009 a
26/10/2009, para participar do 49th Annual Meeting, a ser realizado
em Berlim, Alemanha, com ônus limitado. (Processo
23079.047893/2009-23)

MARCELO DE ALMEIDA SANTOS NEVES, Professor
Associado, lotado na COPPE, nesta Universidade, de 12/10/2009 a
23/10/2009, para participar do Congresso IMA2009 e IPIN, a serem
realizados em Stambul e Montevidéu, Turquia e Uruguai, com ônus
limitado (Processo 23079.044650/2009-15)

JULIO CESAR BOSCHER TORRES, Professor Adjunto,
lotado na Escola Politécnica, nesta Universidade, de 18/10/2009 a
25/10/2009 , para participar do Congresso Internacional organizado
pelo IEEE - WASPAA 2009, a ser realizado em New Paltz, estados
Unidos, sem ônus. (Processo 23079.044646/2009-48).

FERNANDO LUIZ VALE CASTRO, Professor Adjunto, lo-
tado no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, nesta Universidade,
de 27/10/2009 a 31/10/2009, para participar do Congresso Interes-
cuelas, a ser realizado em Bariloche, Argentina com ônus limitado.
(Processo 23079.046445/2009-67)

LUCIO MENDES CABRAL, Professor Associado, lotado na
Faculdade de Farmácia, nesta Universidade, de 25/10/2009 a
15/12/2009, para participar de Pesquisa em nanotecnologia da Uni-
versita Degli Studi di Parma, a ser realizado em Parma, Itália, com
ônus CAPES. (Processo 23079.048444/2009-75)

PAULA QUI VENTURA, Professor Adjunto, lotada no Ins-
tituto de Psicologia, nesta Universidade, de 05/11/2009 a 07/11/2009,
para participar do ISTSS 25th Silver Anniversary Annual Meeting
Online, a ser realizado em Atlanta, Estados Unidos, com ônus. (Pro-
cesso 23079.046895/2009-13)
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