
ORDEM DE SERVIÇO No 002/2017

Em 3 de janeiro de 2017,  o Reitor em exercício da Universidade Federal de
São João del-Rei – UFSJ, usando de suas atribuições e considerando:

- o art. 80 da Lei no 8.112 de 11 de dezembro de 1990;
- a Orientação Normativa SRH nº 2 de 23 de fevereiro de 2011;  
- a Resolução/CONDI nº 006, de 28 de setembro de 2012;
- a Resolução/CONEP nº 036, de 21 de dezembro de 2016;  e
- a Resolução/CONEP nº 037, de 21 de dezembro de 2016,

RESOLVE:

Baixar  a  presente ORDEM  DE  SERVIÇO  visando uniformizar  os
procedimentos relacionados ao  cancelamento,  interrupção e reprogramação de
férias,  para  garantir  o  funcionamento  adequado  das  atividades  administrativas  e
acadêmicas no âmbito da Instituição:

1 –  INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 “As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade
pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral,
ou por  necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do
órgão ou entidade.” (art. 80 da Lei 8.112/1990);

1.2 Os cancelamentos, interrupções e alterações de férias programadas para
janeiro, fevereiro e março de 2017, justificam-se pela necessidade de servi-
ço e para atender, excepcionalmente:

1.2.1 à Recomposição do Calendário Escolar de Graduação 2016, pre-
vista para o período de 18 de janeiro de 2017 a 18 de fevereiro
de 2017 e 

1.2.2  ao período letivo do Calendário Escolar de Graduação 2017, pre-
visto para 13 de março de 2017 a 15 de julho de 2017. 

Parágrafo único. É de inteira responsabilidade dos gestores das unida-
des administrativas e acadêmicas o controle das interrupções, cancelamentos
e reprogramações de férias de seus servidores.



2. PROCEDIMENTOS

2.1 Os procedimentos relacionados às interrupções e cancelamento das férias
serão realizados estritamente de acordo com a legislação em vigor e obe-
decendo ao cronograma do SIAPE.

2.2 Visando à economicidade e melhor organização das solicitações, as chefi-
as imediatas deverão encaminhar para a Reitoria os pedidos de interrup-
ção de férias dos seus servidores, na forma do ANEXO I dessa Ordem de
Serviço, informando somente os nomes dos servidores cujas férias deve-
rão ser interrompidas em virtude da Recomposição do Calendário Escolar
de Graduação 2016 e do Calendário Escolar de Graduação 2017. Orienta-
mos que cada unidade acadêmica encaminhe um único formulário com to-
das as solicitações para que seja emitida uma única portaria de interrup-
ção, garantindo que todas as alterações necessárias sejam realizadas.

2.3 Após análise e deferimento das solicitações de interrupção, a Reitoria en-
caminhará os pedidos para a PROGP para emissão de portaria.

2.4 O  ANEXO I encontra-se disponível  na página da PROGP, no endereço
http://www.ufsj.edu.br/progp/ferias.php e deverá ser encaminhado à Reito-
ria via Memorando Eletrônico (SIPAC) com registro da justificativa para a
interrupção.

3. DA INTERRUPÇÃO DAS FÉRIAS (férias já iniciadas)

3.1 As férias, uma vez iniciadas, somente poderão ser interrompidas pelos
motivos elencados nos itens 1.1 e 1.2 dessa OS.

3.2 O restante do período interrompido, integral ou da etapa, será gozado de
uma só vez dentro do mesmo exercício, conforme determinação contida
no parágrafo único do art. 80, da Lei no 8.112/1990. Não há possibilidades
legais, nem sistêmicas (SIAPE) para dividir o restante do período que foi
interrompido.

3.3 Nos casos cujo restante da parcela reprogramada ultrapassar ou adentrar
o período letivo, se necessário, nova interrupção deverá ser solicitada.

3.4 Caso a interrupção ocorra a partir do primeiro dia de férias, esse dia fi-
cará registrado no SIAPE como férias, pois interrupção se refere a perí-
odo já iniciado.

3.5 A  reprogramação de  período  interrompido  referente  ao  exercício  2016
não poderá ultrapassar períodos já programados do exercício 2017.
Sugere-se que antes de encaminhar o pedido de interrupção, a chefia soli-
cite ao servidor para que altere as férias de 2017 no sistema SIGRH. 



3.6 Devido ao parâmetro de 60 dias do SIGRH, que impossibilitará a alteração
das férias programadas para FEVEREIRO, os pedidos de alteração de-
verão  ser  encaminhados  para  a  Divisão  de  Administração  de
Pessoal/Progp, através de Memorando Eletrônico, ATÉ 9 DE JANEIRO
DE 2017, impreterivelmente.

3.7 Os pedidos de alteração de férias programadas para o mês de MARÇO
deverão ser enviados até a data de recebimento de informações da folha
de fevereiro de 2017, com previsão para 07/02/2017, data a ser confirma-
da de acordo com o Cronograma SIAPE.

3.8 Férias do exercício 2017, com início em janeiro/2017, deverão ser cancela-
das, nas situações previstas no item 4 dessa OS.

3.9 Somente serão processados os pedidos de alteração de férias, via Memo-
rando Eletrônico,  que impeçam a reprogramação de períodos interrompi-
dos.  Trata-se de uma situação excepcional para a Recomposição do Ca-
lendário Escolar de Graduação 2016.  Demais alterações deverão ser rea-
lizadas somente via SIGRH.

3.10 No caso de interrupção de férias de docente que ocupe cargo de chefia, os
memorandos de substituição que já foram encaminhados para a PROGP
deverão ser retificados,  adequando as informações ao novo período da
substituição.

4. CANCELAMENTO DE FÉRIAS PAGAS (férias a iniciar)

4.1 O cancelamento de férias  já  pagas e  a  iniciar  deverá ser  somente em
situações excepcionais e de interesse da administração. 

4.2 Em caso de servidores que estejam usufruindo férias do exercício 2016
e com férias de 2017 programadas para iniciar em janeiro de 2017 deve-
rá ocorrer o CANCELAMENTO das férias do exercício 2017. 

4.3 Devido à impossibilidade abordada no item 3.5, as férias do exercício 2017
deverão ser reprogramadas para período não letivo, conforme ANEXO II. 

4.4 O  procedimento  de  cancelamento  implicará  em  devolução  da
remuneração de férias, na forma prevista no art. 46 da Lei nº 8.112/1990.
Ou seja, o SIAPE descontará na folha subsequente o valor pago do terço
constitucional, o qual será pago na primeira parcela reprogramada.

4.5 De acordo com os calendários de Recomposição Escolar de Graduação
2016 e Calendário Escolar de Graduação 2017, no ano de 2017 haverá 69



dias  disponíveis  para  a  programação/reprogramação  de  férias,
conforme  se  verifica  no  ANEXO  II.  Portanto,  não  há  necessidade  de
reprogramar as férias do exercício 2017 para 2018, respeitando-se assim,
a determinação prevista no art. 3º da Orientação Normativa nº 02/2011. A
última parcela do exercício 2017 deverá iniciar até 31/12/2017.

4.6 Situações  isoladas  serão  analisadas  pela  Divisão  de  Administração  de
Pessoal/Progp,  para  processamento  das  alterações,  interrupções  ou
cancelamento das férias, de acordo com as necessidades da instituição e
do servidor, observadas as possibilidades sistêmicas.

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 A reprogramação de férias de técnicos e docentes em exercício nas unida-
des acadêmicas deverá sempre estar em consonância com o Calendário
Acadêmico, para que não haja transtornos nas atividades da área.

5.2 Solicitações de interrupção de férias encaminhadas diretamente à PROGP
ou à DIPES pela chefia do servidor não serão processadas, haja vista que
a interrupção só poderá ocorrer mediante solicitação da autoridade máxi-
ma do órgão (Reitor).

5.3 A  observância  destas  orientações  não  desobriga  o  servidor  do
acompanhamento e cumprimento da legislação em vigor relativa às férias. 

5.4 Os casos omissos nesta orientação serão tratados pela PROGP/DIPES,
observada a legislação vigente. 

5.5 O servidor poderá acompanhar a programação e reprogramação de suas
férias através do SIGRH.

5.6 Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

PROF. MARCELO PEREIRA DE ANDRADE
Reitor em exercício

 



                                  ANEXO I

UFSJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

RECOMPOSIÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR 2016

INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS

DEPARTAMENTO/COORDENADORIA/SETOR:_______________________________________

  

NOME DOS SERVIDORES
EXERCÍCIO

 INÍCIO TÉRMINO
INTERROMPER REPROGRAMAR PARA VISTO  DO

SERVIDORA PARTIR DE DE A

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Data: _____ de ______________ de 2017      
 

  
Assinatura da Chefia e Carimbo  

     



                                                   ANEXO II

PROF. MARCELO PEREIRA DE ANDRADE
Reitor em exercício

CALENDÁRIO ESCOLAR DE GRADUAÇÃO 2017 
Resolução 037/CONEP, de 21/12/2016

Início Término
Março -1º semestre 13/03/2017 15/07/2017 Período letivo
Julho 16/07/2017 31/07/2017 16 dias 
Agosto 01/08/2017 06/08/2017 06 dias 
Agosto-2º semestre 07/08/2017 22/12/2017 Período letivo
Dezembro 23/12/2017 31/12/2017 9 dias 

DIAS DISPONÍVEIS PARA USUFRUIR FÉRIAS 31 DIAS

TOTAL DE DIAS DISPONÍVEIS PARA USUFRUIR FÉRIAS 69 DIAS EM 2017

RECOMPOSIÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR DE GRADUAÇÃO 2016
Resolução 036/CONEP, de 21/12/2016

Início Término
2º semestre 2016 18/01/2016 18/02/2016 Período letivo 
Janeiro 02/01/2017 17/01/2017 16 dias 
Fevereiro 19/02/2017 28/02/2017 10 dias 
Março 01/03/2017 12/03/2017 12 dias 

DIAS DISPONÍVEIS PARA USUFRUIR FÉRIAS 38 DIAS



ORDEM DE SERVIÇO No 008/2017

Em 3 de fevereiro de 2017,  o Reitor da Universidade Federal de São
João del-Rei – UFSJ, usando de suas atribuições e considerando:

- o disposto na Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que Institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista;

-  a  Nota  Técnica  nº  24/2013/MEC/SECADI/DPEE,  que  orienta  aos
Sistemas de Ensino para a implementação da Lei nº 12.764/2012;
                     - o Memorando Eletrônico nº 23/PROEN de 3 de fevereiro de 2017,

RESOLVE:

Baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO determinando que:

Art.  1º  Em  casos  de  comprovada  necessidade,  o  membro  da
Comunidade Acadêmica com transtorno do espectro autista, independentemente do
seguimento a que pertença, terá direito a acompanhante especializado.

Art. 2º Estabelecer o Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários como
responsável pelas providências para implementação desta Ordem de Serviço. 

PROF. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA
Reitor



ORDEM DE SERVIÇO No 009/2017

Em 15 de fevereiro de 2017,  o Reitor da Universidade Federal de São João
del-Rei – UFSJ, usando de suas atribuições e considerando: 

- o disposto no Art. 38 da Resolução nº 033, de 22 de setembro de 2014, do
Conselho Universitário;

- o que consta do Processo nº 23122.003095/2017-99,

RESOLVE:

Baixar a presente  ORDEM DE SERVIÇO visando regulamentar a concessão
de Auxílio Emergencial no âmbito da Instituição:

Art. 1º O Auxílio Emergencial, integrado à Política de Assistência Estudantil da
Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, destina-se aos discentes regular-
mente matriculados em unidades curriculares de cursos de graduação presenciais,
em dificuldades socioeconômicas emergenciais,  inesperadas e momentâneas,  que
colocam em risco a sua permanência na Universidade.

Art. 2º É um auxílio de caráter excepcional, sendo concedido pela Pró-reitoria
de Assuntos Estudantis – PROAE - de acordo com os seguintes critérios prioritários:

I – perda familiar recente do arrimo do grupo familiar;

II – desemprego recente do discente ou do arrimo do grupo familiar;

III – outras situações excepcionais a serem avaliadas pelo Serviço Social da
PROAE.

§ 1º Caracteriza-se por emergência, para fins de cobertura deste auxílio, a in-
capacidade temporária de suprir as necessidades básicas, prioritariamente no que se
refere à moradia e à alimentação do discente da UFSJ.

§  2º Considera-se arrimo do grupo familiar aquele que aufere o maior rendi-
mento.

Art. 3º O Auxílio Emergencial é destinado aos discentes dos cursos de gradua-
ção presenciais da UFSJ, moradores de cidade diferente da localização da unidade
educacional de funcionamento de seu curso, em situação de vulnerabilidade socioe-
conômica, que apresentem os seguintes requisitos:



CONTINUAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO No 009/2017

I– possuir renda familiar per capita não excedente a um salário mínimo nacio-
nal vigente;

II – não ter concluído curso superior;

III – não receber benefício/bolsa da UFSJ ou outras bolsas pagas por progra-
mas oficiais da UFSJ.

Art. 4º O Auxílio Emergencial é equivalente ao Auxílio de Promoção Sócio-aca-
dêmica, perfil V, conforme Art. 18, Resolução CONSU nº 033, de 22 de setembro de
2014.

Art. 5º O Auxílio Emergencial será pago ao discente até o resultado do Edital
do Programa de Avaliação Socioecônomica – PASE e,  caso não seja oferecido o
PASE no semestre subsequente, o Auxílio Emergencial terá validade de 5 meses.

Art. 6º O Auxílio Emergencial não pode ser prorrogado, sendo o discente con-
templado obrigado a se inscrever no próximo Edital do Programa de Avaliação Socio-
ecônomica – PASE, caso não o faça, terá seu auxílio imediatamente suspenso.

Art. 7º A análise para a concessão do auxílio será fundamentada na individuali-
dade de cada discente, sendo os dados necessários para a avaliação serão coletados
por meio de análise documental, entrevista e/ou visita domiciliar, realizada pela equi-
pe técnica do Serviço Social da PROAE.

Art. 8º Cabe à DIAAF, a partir de parecer favorável emitido pela equipe técnica
do Serviço Social, liberar, de acordo com a disponibilidade de orçamento, a conces-
são do auxílio, e autorizar o Setor de Assistência Estudantil a solicitar o pagamento
do mesmo.

Art. 9º O Auxílio Emergencial será automaticamente cancelado nos casos pre-
vistos na Resolução CONSU nº 033, de 22 de setembro de 2014.

PROF. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA
Reitor



ORDEM DE SERVIÇO No 023/2017

Em 4 de fevereiro de 2017,  o Reitor da Universidade Federal de São
João del-Rei – UFSJ, usando de suas atribuições e considerando:

- a necessidade de normatizar os procedimentos de Levantamentos Patrimoni-
ais;

- as normas estabelecidas pela Instrução Normativa nº 205 de 8 de abril de
1988  da  Secretaria  de  Administração  Pública  da  Presidência  da  República-
SEDAP/PR;

- o Memorando Eletrônico nº 19/2017 - PROAD,

RESOLVE:

RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO, visando regulamentar os
procedimentos fundamentais para a realização do Levantamento Patrimonial das Uni-
dades da Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ, determinando que:

Art. 1º Após a implantação do módulo de Patrimônio do Sistema SIPAC, a res-
ponsabilidade pelo registro, movimentação e controle dos bens permanentes de cada
unidade é de seu responsável.

Art. 2º De acordo com a IN 205/88 da SEDAP/PR anualmente deve ser realiza-
do o Inventário Patrimonial dos órgãos públicos. 

Art.3º Cada unidade deverá realizar seu levantamento patrimonial de acordo
com  orientações  constantes  na  videoaula  constante  nos  links:
https://youtu.be/5zFDJkejArs  ou http://www.ufsj.edu.br/dimap/manuais_sepat.php (In-
ventário da Unidade).

Art.4º No módulo de Patrimônio do SIPAC, deverá ser feito um levantamento
patrimonial único por cada centro de custo, independente se os bens encontram-se
em locais físicos distintos. Esse controle de localização de bens dentro dos centros
de custos é responsabilidade do mesmo. No campo local, deverá ser colocado a mes-
ma descrição da nomenclatura do centro de custo. O caminho para efetuar o levanta-
mento patrimonial é o seguinte: SIPAC > Portal Administrativo > Patrimônio Móvel >
Levantamento Patrimonial > Cadastrar Levantamento.

Art. 5º O Setor de Patrimônio será responsável pelo processamento de todos
os levantamentos, emitindo os novos termos de responsabilidade a serem assinados
pelos responsáveis e dirimindo todas as dúvidas que ocorrerem por ocasião desse
procedimento. Uma via assinada do Termo de Responsabilidade será arquivado no
Setor de Patrimônio e a outra via deverá ser arquivada na unidade inventariada. 



CONTINUAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO No 023/2017

Art. 6º Ao terminar a digitação e a gravação do levantamento patrimonial, a uni-
dade deverá abrir um chamado patrimonial para o setor de patrimônio avisando que o
levantamento de sua unidade já foi finalizado e colocando o número do mesmo no
chamado. A partir desse momento o SEPAT efetuará o processamento. O acesso
para abertura do chamado patrimonial é: SIPAC > Portal Administrativo > Patrimônio
Móvel > Chamado Patrimonial > Finalização de Levantamento Patrimonial.

Art. 7º Essa ordem de serviço se aplica a todas as unidades dos diversos cam-
pi da UFSJ.

Art. 8º O prazo para realização desse levantamento será de 03 (três) meses a
partir da data de publicação desta ordem de serviço, podendo ser prorrogado confor-
me solicitação e justificativa formal a ser enviada ao Setor de Patrimônio.
 

Art. 9º  Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 

PROF. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA
Reitor



ORDEM DE SERVIÇO No 043/2017

Em 13 de julho de 2017, o Reitor em exercício da Universidade Federal de São
João del-Rei – UFSJ, no uso de suas atribuições, e considerando:

- a  ata da reunião da Pró-reitoria de Ensino de Graduação com os Coordenadores
dos Cursos do Campus Alto Paraopeba”, de 25 de agosto de 2016;

- a Resolução CONEP nº 005, de 08 de fevereiro de 2017, que propõe ao CONSU a
extinção do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – BCT;

- a Resolução CONSU nº 008, de 15 de maio de 2017, que extingue o Curso de
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – BCT;

- as Portarias nº 489, de 11 de julho de 2017, e nº 497, de 13 de julho de 2017,

RESOLVE:

Baixar  a  presente  ORDEM  DE  SERVIÇO  visando  estabelecer  critérios  e
uniformizar os procedimentos relativos às atribuições das Coordenadorias dos cursos
de Engenharia Civil, Engenharia de Bioprocessos, Engenharia de Telecomunicações,
Engenharia  Mecatrônica  e  Engenharia  Química  frente  a  extinção  do  curso  de
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – BCT:

Art.1º Os estudantes ingressantes até o semestre letivo 1/2017 nos cursos de
Engenharia  Civil,  Engenharia  de  Bioprocessos,  Engenharia  de  Telecomunicações,
Engenharia  Mecatrônica  e  Engenharia  Química  têm  assegurado  o  direito  de,
cumprido o itinerário formativo formalizado no Projeto Pedagógico de Curso do BCT,
solicitarem à DICON a respectiva titulação.

Art. 2º Fica designada a responsabilidade de cada Coordenadoria de Curso na
qual o estudante esteja formalmente vinculado absorver as demandas acadêmico-
administrativas  relativas  ao  curso  de  Bacharelado  Interdisciplinar  em  Ciência  e
Tecnologia - BCT.

Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

PROF. MARCELO PEREIRA DE ANDRADE

Reitor em exercício



ORDEM DE SERVIÇO No 049/2017

Em 16 de agosto de 2017, o Reitor da Universidade Federal de São João del-
Rei – UFSJ, usando de suas atribuições e considerando:

- a necessidade de normatizar os procedimentos de Levantamentos Patrimoniais;

- as normas estabelecidas pela Instrução Normativa nº 205 de 8 de abril de 1988 da

Secretaria de Administração Pública da Presidência da República-SEDAP/PR;

- a exigência, de acordo com a IN nº 205/1986 da SEDAP/PR, de realizar anualmente

o inventário patrimonial;

- a implantação do módulo de Patrimônio do Sistema SIPAC,

RESOLVE:

Baixar  a  presente  ORDEM  DE  SERVIÇO visando  regulamentar  os

procedimentos  fundamentais  para  a  realização  do  Levantamento  Patrimonial  das

Unidades da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, determinando que:

Art.1º Cada unidade deverá realizar seu levantamento patrimonial de acordo

com  orientações  dadas  na  videoaula  constante  nos  links:

https://youtu.be/5zFDJkejArs ou  http://www.ufsj.edu.br/dimap/manuais_sepat.php

(Inventário da Unidade).

Art. 2º No módulo de Patrimônio do SIPAC, deverá ser feito um levantamento

patrimonial único por cada centro de custo, independente se os bens encontram-se

em locais físicos distintos. Esse controle de localização de bens dentro dos centros

de custos é  responsabilidade do mesmo. No campo local,  deverá ser  colocado a

mesma descrição da nomenclatura do centro de custo.  O caminho para efetuar o

levantamento patrimonial é o seguinte: SIPAC > Portal Administrativo > Patrimônio

Móvel > Levantamento Patrimonial > Cadastrar Levantamento.



CONTINUAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO No 049/2017

Art. 3º O Setor de Patrimônio será responsável pelo processamento de todos

os levantamentos, emitindo os novos termos de responsabilidade a serem assinados

pelos responsáveis e dirimindo todas as dúvidas que ocorrerem por ocasião desse

procedimento. Uma via assinada do Termo de Responsabilidade será arquivado no

Setor de Patrimônio e a outra via deverá ser arquivada na unidade inventariada. 

Art. 4º Ao terminar a digitação e a gravação do levantamento patrimonial, a

unidade deverá abrir um chamado patrimonial para o setor de patrimônio avisando

que o levantamento de sua unidade já foi finalizado e colocando o número do mesmo

no chamado. A partir desse momento o SEPAT efetuará o processamento. O acesso

para abertura do chamado patrimonial é: SIPAC > Portal Administrativo > Patrimônio

Móvel > Chamado Patrimonial > Finalização de Levantamento Patrimonial.

Art.  5º  Essa ordem de serviço se aplica  a todas as unidades dos diversos

campi da UFSJ.

Art. 6º O prazo para realização desse levantamento será de 90 dias a partir da

data de publicação desta ordem de serviço.

Art. 7º Encaminhe-se à PROAD para as providências cabíveis.

Art. 8º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 

PROF. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA
Reitor


