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PORTARIA Nº 265/2020, DE 14 DE MAIO DE 2020

A REITORA  PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO, no
uso das atribuições que lhe conferem o art. 11, § 1º, da Lei nº 13.634, de 20 de março de
2018 e a Portaria MEC nº 2.119, de 10 de dezembro de 2019; conforme o disposto na
Portaria nº 001/2019/UFCAT e o art. 56, do Regimento Geral/UFG, tendo em vista o que
consta no Processo nº 23070.003234/2020-32, RESOLVE:

Conceder  Progressão  a  ANDRE CARLOS SILVA,  Matrícula  nº  1424442/SIAPE,
Professor Associado, Classe D, lotado na UA de Engenharia da Universidade Federal de
Catalão, do Nível 1 para o Nível 2, de acordo com o art. 69, incisos I e II da Resolução
Consuni/UFG nº 18/2017, a contar de 14/05/2020, data em que completou o interstício de
dois anos.

PORTARIA Nº 266/2020, DE 14 DE MAIO DE 2020

A REITORA  PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE  FEDERAL DE  CATALÃO, no
uso das atribuições que lhe conferem o art. 11, § 1º, da Lei nº 13.634, de 20 de março de
2018 e, a Portaria MEC nº 2.119, de 10 de dezembro de 2019,  tendo em vista o que
consta no Processo nº 23070.022897/2020-56, RESOLVE:

Nomear, nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei nº 8.112/90, com a redação dada
pela  Lei  nº  9.527/97,  ANA  MARTA  RIBEIRO  BORGES  RODOVALHO,  CPF  nº
847.602.141-00, Matrícula nº 1570296/SIAPE, Técnico em Assuntos Educacionais, para
exercer o encargo de Diretora Pro Tempore de Administração Acadêmica da Pró-Reitoria
de Graduação da Universidade Federal de Catalão, a contar de 28/02/2020.

PORTARIA Nº 267/2020, DE 15 DE MAIO DE 2020

A REITORA  PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO, no
uso das atribuições que lhe conferem o art. 11, § 1º, da Lei nº 13.634, de 20 de março de
2018 e a Portaria MEC nº 2.119, de 10 de dezembro de 2019; conforme o disposto na
Portaria nº 001/2019/UFCAT e o art. 56, do Regimento Geral/UFG, tendo em vista o que
consta no Processo nº 23070.047931/2019-61, RESOLVE:

Conceder  Progressão  a  LINCOLN  LUCILIO  ROMUALDO,  Matrícula  nº
1766319/SIAPE,  Professor  Associado,  Classe  D,  lotado  na  UA  de  Química  da
Universidade Federal de Catalão, do Nível 1 para o Nível 2, de acordo com o art. 69,
incisos I e II da Resolução Consuni/UFG nº 18/2017, a contar de 15/05/2020, data em que
completou o interstício de dois anos.
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PORTARIA Nº 268/2020, DE 15 DE MAIO DE 2020

A REITORA  PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO, no
uso das atribuições que lhe conferem o art. 11, § 1º, da Lei nº 13.634, de 20 de março de
2018 e, a Portaria MEC nº 2.119, de 10 de dezembro de 2019, tendo em vista o que
consta no Processo nº 23070.023263/2020-11, RESOLVE:

Nomear, nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei nº 8.112/90, com a redação dada
pela Lei  nº 9.527/97,  HEWERTON RENATO FLEURY SILVA, CPF nº  955.705.861-72,
Matrícula nº 1564867/SIAPE, Técnico em Assuntos Educacionais, para exercer o encargo
de Diretor Pro Tempore de Planejamento, Gestão e Governança da Universidade Federal
de Catalão, a contar de 04/05/2020.

PORTARIA Nº 269/2020, DE 15 DE MAIO DE 2020

Dispõe  sobre  a  antecipação  de  colação  de
grau  para  os  estudantes  do  curso  de
Enfermagem  da  Universidade  Federal  de
Catalão  (UFCAT),  decorrentes  das  medidas
para  o  enfrentamento  da  situação  de
emergência de saúde pública de que trata a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, bem
como a Medida Provisória nº 934,  de 01 de
abril de 2020.

A REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO, no
uso das atribuições que lhe conferem o § 1º do art. 11 da Lei n.º 13.634, de 20 de março
de 2018, e a Portaria MEC n.º 2.119, de 10 de dezembro de 2019, e considerando:

a) a Declaração da Organização Mundial de Saúde, de 11 de março de 2020, que
decreta situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus, bem como de
pedido para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia; 

b) a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

c) o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governador do Estado de
Goiás, que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do
Estado de Goiás, bem como a Nota Técnica SES, de 15 de março de 2020, emitida pela
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, que enseja uma ação articulada entre diferentes
níveis e atores do campo educacional;

d) o Decreto nº 2.040, de 16 de março de 2020, do Prefeito de Catalão, que dispõe
sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Município de Catalão,
em razão da disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV);
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e)  a  evolução  do  quadro  nacional  de  disseminação  do  coronavírus  e  as
determinações  apresentadas  pelo  Comitê  Interno  de  Enfrentamento  ao  Surto
Epidemiológico de COVID-19 da UFCAT, por meio da Nota à Comunidade Acadêmica nº
4, de 16 de março de 2020;

f)  a  Medida Provisória  nº 934, de 1º de abril  de 2020,  que estabelece normas
excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das
medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública;

g)  a  suspensão  das  cerimônias  de  colações  de  grau,  por  meio  da  Nota  à
Comunidade  Acadêmica  nº  2  do  Comitê  Interno  de  Enfrentamento  ao  Surto
Epidemiológico de COVID-19 da UFCAT, de 13 de março de 2020, e a possibilidade de
sua realização em data posterior, a ser agendada pela Reitoria da UFCAT;

h) a Portaria MEC nº 383, de 09 de abril de 2020, que dispõe sobre a antecipação
da colação de grau para os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e
Fisioterapia, como ação de combate à pandemia do novo coronavírus – Covid-19.

RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer medidas temporárias, em caráter excepcional, de  antecipação

da  conclusão  de  curso  e  colação  de  grau  especial,  para  estudantes  do  curso  de
Enfermagem da UFCAT,  enquanto durar  a  situação de emergência em saúde pública
decorrente  da  pandemia  do  novo  coronavírus  –  Covid-19,  na  forma  especificada  na
Portaria MEC nº 383, de 09 de abril de 2020, e que atendam aos seguintes requisitos:

I – esteja regularmente matriculado no último período do curso;
II – tenha cumprido setenta e cinco por cento (75%) da carga horária do estágio

curricular obrigatório.
Parágrafo  único  A tramitação  do  pedido,  objeto  do  caput  desse  artigo,  estará

condicionada à  verificação da documentação constante  no dossiê  do  estudante,  bem
como aos demais requisitos previstos na legislação pertinente, pelo Centro de Gestão
Acadêmica (CGA) da UFCAT.

Art.  2º  Autorizar  a  disponibilização  dos  diplomas,  ou  documento  comprobatório
equivalente,  e  históricos  acadêmicos  aos  estudantes,  que  tiveram  seu  requerimento
aprovado pelas Coordenações de Estágio e de Curso,  a partir  do preenchimento dos
requisitos acima elencados. 

Parágrafo  único  Para  os  estudantes  que  tiverem seus  pedidos  deferidos,  será
atribuído o status de “Dispensado”, da forma como está previsto no Sistema Integrado de
Graduação (SIGAA), nos componentes curriculares não finalizados, bem como a inserção
de ocorrência expressando o atendimento ao teor desta Portaria.

Art. 3º A outorga de grau, em nível administrativo, será conferida pela Reitora Pro
Tempore da UFCAT.

Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pela Reitora Pro Tempore da UFCAT.
Art.  5º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade

enquanto vigorar a situação de emergência de saúde pública, consoante o disposto na
Portaria MEC nº 383, de 09 de abril de 2020.
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PORTARIA Nº 270/2020, DE 18 DE MAIO DE 2020

Dispõe  sobre  a  criação  da  Corregedoria-
Seccional  da  Universidade  Federal  de
Catalão.

A  REITORA  PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO, no
uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, tendo em vista o que consta do
Processo Eletrônico nº 23070.023394/2020-06 e considerando o disposto no Decreto nº
5.480,  de 30 de junho de 2005,  que dispõe sobre o Sistema de Correição do Poder
Executivo Federal, e dá outras providências, RESOLVE:

Art.  1º  Instituir  a  Corregedoria-Seccional  da  Universidade  Federal  de  Catalão
(UFCAT).

Art.  2º  A  Corregedoria-Seccional  terá  como  missão  difundir  e  preservar  a
probidade, a ética e a moralidade na conduta dos servidores lotados na UFCAT e dos
atos administrativos por eles praticados.

Art. 3º A Corregedoria-Seccional da UFCAT obedecerá as seguintes diretrizes:
a) zelo pela Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência no

Serviço Público;
b)  a  priorização  da  atividade  educativa  e  preventiva  no  tocante  aos  aspectos

disciplinares;
c) a garantia ao contraditório e à ampla defesa.
Art. 4º São competências da Corregedoria-Seccional da UFCAT:
I. Iniciativas voltadas à conscientização e orientação do público usuário da UFCAT

sobre as condutas de probidade, para fins de prevenção ao cometimento de infrações
disciplinares;

II.  Orientar  a  Administração  da  UFCAT  quanto  à  adoção,  quando  cabível,  de
práticas administrativas saneadoras;

III.  Desenvolver,  em  parceria  com  a  Pró-Reitoria  de  Gestão  de  Pessoas
(PROGEP), plano de capacitação nas temáticas correcionais e disciplinares;

IV.  Manter  cadastro  de  servidores  efetivos  e  capacitados  para  comporem  as
comissões de procedimentos administrativos e disciplinares;

V. Assessorar a autoridade máxima do órgão nos assuntos pertinentes à área de
correição e disciplina administrativa;

VI.  Representar  a  UFCAT  em  atividades  que  exijam  ações  conjugadas  das
unidades integrantes do Sistema de Correição, com vistas ao aprimoramento do exercício
das atividades que lhes são comuns, em atendimento ao Decreto nº 5.480/2005, art. 5º,
inciso II;

VII.  Receber,  examinar e dar tratamento às denúncias, representações e outras
demandas que versem sobre possíveis infrações disciplinares cometidas pelos servidores
públicos,  empregados  públicos  e  agentes  públicos,  incluindo  possíveis  casos  de
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Nepotismo.  Instruindo-as  e,  se  for  o  caso,  promovendo  sua  apuração  mediante
sindicâncias, procedimentos administrativos disciplinares e/ou correcionais cabíveis;

VIII.  Acompanhar,  orientar  e  apoiar  os  trabalhos  das  comissões  disciplinares,
prezando pela uniformização de procedimentos e legalidade dos atos praticados;

IX.  A unidade  correcional,  com apoio  da  Procuradoria  Federal  junto  a  UFCAT,
deverá prestar informações, relativas a atividades correcionais e disciplinares no âmbito
da UFCAT, aos órgãos externos, de controle ou judicial, na forma legal e para os fins de
direito;

X.  Registrar  e  manter  as  informações atualizadas no sistema informatizado da
CGU (CGU-PAD), consoante políticas de uso em vigor, em atendimento ao Decreto nº
5.480/2005, art. 5º, incisos V, VI;

XI.  Zelar  pelo  cumprimento  da  legislação  constitucional,  administrativa  e
correcional  e  pelo  cumprimento  das  resoluções  do  Poder  Executivo  Federal  e  desta
Instituição Federal de Ensino Superior;

XII.  Por ato do Corregedor-Seccional,  emitir  o juízo de admissibilidade, arquivar
denúncias ou instaurar sindicâncias e/ou processos disciplinares, instituir comissões de
inquérito;  nomear  defensor  dativo,  julgar  e  determinar  a  aplicação de penalidades de
advertência  e  suspensão  de  até  30  dias;  determinar  o  arquivamento  dos  processos
concluídos;

Art.  5º  Nos  casos  de  penalidades  superiores  às  delegadas  ao  Corregedor-
Seccional,  pelo  item XII  do  artigo  4º,  caberá  à  Corregedoria-Seccional,  após parecer
jurídico da Procuradoria Federal junto à UFCAT, propor a uniformização de entendimentos
à autoridade máxima, sugerindo a pena disciplinar cabível.

Art. 6º A estrutura e as demais delegações ao Corregedor-Seccional, assim como
qualquer outro elemento que defina a forma de atuação e competências da Corregedoria-
Seccional da UFCAT serão definidas em seu Regimento Interno.

Disposições Finais:
Art.  7º  A Corregedoria-Seccional  da UFCAT integra o Sistema de Correição do

Poder Executivo Federal,  ficando sujeita  à  orientação normativa do Órgão Central  do
Sistema e à supervisão técnica da Corregedoria Setorial de Educação da CGU.

Art. 8º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 271/2020, DE 18 DE MAIO DE 2020

Dispõe  sobre  a  criação  da  Ouvidoria  da
Universidade Federal de Catalão.

A  REITORA  PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO, no
uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, tendo em vista o que consta do
Processo Eletrônico nº 23070.023384/2020-62 e considerando-se a Lei nº 13.460, de 26
de junho de 2017,  que dispõe sobre  participação,  proteção e  defesa  dos  direitos  do
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usuário dos serviços públicos da administração pública; e o Decreto nº 10.228, de 5 de
fevereiro  de  2020,  que  altera  o  Decreto  nº  9.492,  de  5  de  setembro  de  2018,  que
regulamenta a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, para dispor sobre o Sistema de
Ouvidoria do Poder Executivo Federal e instituir os conselhos de usuários dos serviços
públicos no âmbito da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo Federal, e dá outras providências, RESOLVE:

Art.  1º  Cria-se  a  Ouvidoria  da  Universidade  Federal  de  Catalão  (UFCAT)  e
estabelecem-se os procedimentos pertinentes às atividades deste órgão.

Art.  2º  A  Ouvidoria  da  UFCAT  responderá  à  Reitoria  administrativamente,
resguardada sua independência funcional no âmbito de suas atribuições.

Parágrafo único: Cumpre à Reitoria garantir o suporte necessário para o exercício
das  funções  da  Ouvidoria,  de  forma  que  esta  possa  agir  com  imparcialidade  e
legitimidade, de acordo com os interesses da coletividade.

Art. 3º O Ouvidor, que exercerá as suas atividades de forma imparcial, gozando de
independência funcional e visando ao interesse geral dos cidadãos, deverá pertencer ao
quadro permanente de servidores da UFCAT, possuir formação em nível superior, contar
com ao menos 3 (três)  anos de efetivo exercício  e,  se docente,  atuar  em regime de
dedicação exclusiva.

Parágrafo  Único:  A função  de  Ouvidor  não  se  acumulará  com  o  exercício  de
qualquer mandato sindical ou qualquer outra função de direção ou assessoramento.

Art. 4º O Ouvidor coordenará a Ouvidoria da UFCAT, indicado pela Reitoria, com
mandato de 2 (dois) anos e prorrogáveis por igual período.

Parágrafo Único: O Ouvidor terá um substituto em suas ausências e impedimentos
legais, designado pela Reitoria e com a concordância do Ouvidor.

Art. 5º A Ouvidoria deverá:
I  -  receber,  examinar  e  encaminhar  os pedidos de esclarecimentos,  sugestões,

elogios e críticas, referentes a procedimentos e ações de agentes, diretamente ligados ou
subordinados aos órgãos e entidades vinculadas à UFCAT;

II - acompanhar as providências adotadas pelos órgãos e entidades vinculadas à
UFCAT para solução do problema;

III  -  recomendar  a  instrução  de  procedimentos  administrativos  para  o  exame
técnico das questões e a adoção de medidas necessárias para a adequada prestação de
serviço público, quando for o caso;

IV  -  organizar  e  interpretar  o  conjunto  das manifestações recebidas e  elaborar
pesquisas para monitoramento do nível de satisfação dos cidadãos, dando conhecimento
às populações interna e externa pelos meios de comunicação disponível.

V  -  contribuir  para  a  disseminação  de  formas  de  participação  popular  no
acompanhamento e na fiscalização da prestação de serviços públicos da UFCAT.

§ 1º O canal  de recebimento de informação será pela Plataforma Integrada de
Ouvidoria e Acesso à Informação - Plataforma Fala.BR preferencialmente;
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§ 2º Os órgãos e unidades da UFCAT que recebam pedidos de esclarecimentos,
reclamações, sugestões, elogios e críticas devem encaminhá-los à Ouvidoria, por meio de
seus dirigentes máximos, pela Plataforma Fala.BR preferencialmente.

Art.  6º  A Ouvidoria  terá  5  (cinco)  dias  úteis  para  requerer  a  manifestação dos
órgãos ou unidades envolvidos, que deverão se manifestar em igual prazo, cabendo à
Ouvidoria a resposta ao interessado.

§ 1º Não sendo possível o atendimento pelo órgão ou unidade no prazo acima,
este solicitará a prorrogação por mais 5 (cinco) dias mediante justificativa expressa.

§ 2º O não atendimento injustificado das solicitações da Ouvidoria poderá acarretar
a apuração de responsabilidade funcional.

Art. 7º A Ouvidoria poderá, a qualquer tempo, solicitar as informações necessárias
para o acompanhamento das providências adotadas pelos órgãos e entidades vinculadas
à UFCAT, em razão de reclamação, sugestão, crítica e esclarecimento.

Art. 8º No cumprimento de suas atribuições, a Ouvidoria da UFCAT poderá contar
com a colaboração de servidores docentes e técnico-administrativos, para a qual deverá
formalizar solicitação fundamentada às unidades ou órgãos da administração de suas
lotações.

Art.  9º  Qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  poderá,  diretamente  ou  mediante
representação, apresentar pedido de esclarecimentos, reclamações, sugestões, elogios e
críticas à Ouvidoria.

§ 1º A Ouvidoria conduzirá a termo e formalizará os pedidos de esclarecimentos,
reclamações, sugestões, elogios e críticas no momento de seu recebimento.

§ 2º Quando o processo se referir a uma reclamação ou crítica, devem constar os
motivos  que  a  determinou  e  a  identidade  do  interessado  no  seu  registro,  a  qual  se
protegerá por sigilo, sempre que solicitado.

§  3º  A Ouvidoria  não  apreciará  questões  que  tenham  por  objetivo  análise  de
decisão  judicial  ou  de  questões  posta  em  juízo,  nem  colocará  em  causa  o  bom
fundamento das decisões nele tomadas.

§  4º  Quando  for  o  caso,  a  Ouvidoria  aconselhará  o  interessado  a  dirigir-se  à
autoridade competente.

§ 5º Os processos formalizados perante a Ouvidoria não interrompem os prazos de
interposição de recursos judiciais ou administrativos.

Art. 10. A Ouvidoria estabelecerá a periodicidade e o conteúdo das informações
relacionadas  ao  conjunto  das  manifestações  recebidas  diretamente  pelos  órgãos  e
unidades vinculadas à UFCAT.

Art.  11.  A Ouvidoria  deverá  cooperar  com  as  demais  Ouvidorias  do  Governo
Federal,  bem  como  as  de  Estados,  Municípios,  Distrito  Federal  e  demais  entidades
públicas  e  privadas,  visando  salvaguardar  os  direitos  da  coletividade  e  garantir  a
qualidade das ações e serviços prestados.

Art. 12. A Ouvidoria, no exercício de suas funções, deve guardar sigilo referente às
informações levadas a seu conhecimento.

Art. 13. Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA Nº 272/2020, DE 18 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre a criação da Comissão de Ética
no Serviço  Público  da Universidade Federal
de Catalão.

A  REITORA  PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO, no
uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, tendo em vista o que consta do
Processo Eletrônico nº 23070.023390/2020-10 e considerando o disposto no Decreto nº
1.171, de 22 de junho de 1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal, RESOLVE:

Art. 1º Criar a Comissão de Ética no Serviço Público da Universidade Federal de
Catalão (UFCAT).

Art. 2º A Comissão de Ética no Serviço Público terá as seguintes atribuições:
I - Elaborar e propor alterações ao Código de Ética e Conduta no Serviço Público

da UFCAT e ao regimento interno da respectiva Comissão de Ética no Serviço Público;
II - Atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito de seu

respectivo órgão ou entidade, conforme segue:
a)  Aplicar  o  Código  de  Ética  do  Servidor  Civil  do  Poder  Executivo  Federal,

aprovado pelo Decreto nº 1.171/94, devendo:
1. Avaliar propostas para seu aperfeiçoamento;
2. Apurar, mediante denúncia ou de ofício, fato ou conduta em desacordo com as

normas éticas pertinentes;
3. Recomendar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações objetivando a

disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas de ética e disciplina.
III - Representar a UFCAT junto à Rede de Ética do Poder Executivo Federal;
IV  -  Supervisionar  a  observância do  Código de Conduta  da Alta  Administração

Federal  e  comunicar  ao  responsável  da  Comissão  de  Ética  no  Serviço  Público  as
situações que possam configurar descumprimento de suas normas;

V - Analisar potenciais Conflitos de Interesses, nos termos da Lei nº 12.813, de 16
de maio de 2013;

VI - Instaurar processo para apuração de fato ou conduta que possa configurar
descumprimento ao padrão ético recomendado aos agentes públicos e sobre possíveis
Conflitos de Interesses, adotando todas as providências que entender cabíveis;

VII - Aplicar a penalidade de censura ética ao servidor e encaminhar cópia do ato à
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), podendo também sugerir  ao dirigente
máximo:

a) A exoneração de ocupante de cargo ou função de confiança;
b) O retorno do servidor ao órgão ou entidade de origem;
c)  A remessa  de  expediente  ao  setor  competente  para  exame e  apuração  de

eventuais transgressões de naturezas diversas;
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d) Adotar outras medidas para evitar ou sanar desvios éticos, lavrando, se for o
caso, o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional - ACPP.

Art. 3º Esta Comissão contará com o apoio da Ouvidoria, da Corregedoria e da
Unidade de Gestão de Integridade da UFCAT. 

Art. 4º. Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 273/2020, DE 18 DE MAIO DE 2020

A REITORA  PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO, no
uso das atribuições que lhe conferem o art. 11, § 1º, da Lei nº 13.634, de 20 de março de
2018 e a Portaria MEC nº 2.119, de 10 de dezembro de 2019; conforme o disposto na
Portaria nº 001/2019/UFCAT e o art. 56, do Regimento Geral/UFG, tendo em vista o que
consta no Processo nº 23070.008811/2020-82, RESOLVE:

Conceder Progressão a JOSE DOS REIS VIEIRA DE MOURA JUNIOR, Matrícula
nº  1461877/SIAPE,  Professor  Adjunto,  Classe  C,  lotado  na  UA  de  Matemática  e
Tecnologia da Universidade Federal de Catalão, do Nível 1 para o Nível 2, de acordo com
o art. 69, incisos I e II da Resolução Consuni/UFG nº 18/2017, a contar de 17/05/2020,
data em que completou o interstício de dois anos.

ROSELMA LUCCHESE
Reitora Pro Tempore
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