
ORDEM DE SERVIÇO No  012/2012

Em 13 de janeiro de 2012, o Reitor da Universidade Federal de São João del-
Rei  –  UFSJ, usando de suas atribuições e  tendo em vista  a  ampliação da 
eficácia e da eficiência na UFSJ, 

RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO:

Art.  1º  Determinar a  vinculação  do  Laboratório  de  Química  de 
Biossistemas, que funciona nas salas 2.13 e 2.13A, ao Departamento de Zootecnia 
(DEZOO), com todos os materiais permanentes nele lotados e materiais de consumo 
nele existentes.

§  1º  O  laboratório  mencionado  no  caput  deste  artigo  passa  a 
denominar-se Laboratório de Nutrição Animal.

§  2º  Cabe  ao  DEZOO indicar  o  coordenador  desse  laboratório  em 
substituição ao Prof. Rogério Martins Maurício, do Departamento de Engenharia de 
Biossistemas (DEPEB).

Art.  2º  Determinar a vinculação do Laboratório de Microscopia,  que 
funciona na sala 1.09, ao DEZOO, com todos os materiais permanentes lotados e 
materiais de consumo nele existentes.

Parágrafo único. Cabe ao DEZOO indicar o coordenador do laboratório 
em substituição à Profa. Fernanda Carlota Nery, do DEPEB.

Art.  3º  Determinar a  vinculação  do  Laboratório  de  Sistemas 
Morfofuncionais,  que funciona na sala 1.05,  ao DEZOO, com todos os materiais 
permanentes lotados e materiais de consumo nele existentes.

Parágrafo único. Cabe ao DEZOO indicar o coordenador do laboratório 
em substituição ao Prof. Ivan Carlos dos Santos, do DEPEB.

Art. 4º Determinar a vinculação dos laboratórios de Genética e Biologia 
Molecular,  que  funcionam  nas  salas  2.17  e  2.17A,  ao  DEZOO,  com  todos  os 
materiais permanentes lotados e materiais de consumo nele existentes.

Parágrafo  único.  Cabe  ao  DEZOO  confirmar  a  coordenação  dos 
respectivos  laboratórios,  atualmente sob a  responsabilidade dos professores Iara 
Freitas Lopes e Andrey Leonardo Fagundes de Castro, do próprio DEZOO.



Art. 5º Determinar à Pró-reitoria de Administração (PROAD) a retirada 
e  transferência,  para  a  casa  verde  do  Campus  Tancredo  Neves  (CTAN),  de 
materiais permanentes e de consumo do Laboratório de Ecossistemas Terrestres, 
que  funciona  nas  salas  1.01,  1.02,  1.03  e  respectiva  antessala,  atualmente 
coordenado pelo Prof. Wellington Garcia de Campos, do DEPEB.

§ 1º O laboratório de que trata o caput deste artigo deve ficar instalado 
provisoriamente  na  casa  verde  do  CTAN  até  o  recebimento  pela  Divisão  de 
Prefeitura do Campus (DIPRE) do prédio de infraestrutura de pesquisa do DEPEB, a 
ser construído com recursos do CT-Infra-FINEP. 

§ 2º As salas 1.01, 1.02, 1.03 e respectiva antessala, de que trata o 
caput deste artigo, devem ser vinculadas à infraestrutura do DEZOO.

Art. 6º Determinar à PROAD a retirada e transferência, para espaços 
físicos do prédio do curso de Zootecnia, a serem indicados pelo chefe do DEZOO, 
de materiais permanentes e de consumo do Laboratório de Ecologia Vegetal, que 
funciona  na  casa  verde  do  CTAN,  atualmente  coordenado  pela  Profa.  Gislene 
Carvalho de Castro, do DEZOO.

Parágrafo único. A casa verde do CTAN está vinculada à DIPRE.

Art.  7º  Determinar a  localização  provisória  do  Laboratório  de 
Ecossistemas Aquáticos, com todos os seus materiais permanentes e de consumo, 
nas salas 2.14, 2.15, 2.16 e respectiva antessala.

Parágrafo  único.  O laboratório  mencionado  no  caput  deste  artigo  é 
coordenado pela Profa. Iola Gonçalves Boechat, do DEPEB.

Art.  8º  Os  laboratórios  especificados nos artigos 5º  e  7º,  com seus 
respectivos  materiais  permanentes  e  de  consumo,  devem  ser  instalados 
definitivamente nas instalações do prédio de infraestrutura de pesquisa do DEPEB, a 
ser construído com recursos do CT-Infra-FINEP.

Parágrafo único. A PROAD deve realizar a retirada e a transferência 
dos materiais  permanentes e de consumo dos laboratórios  de que trata o  caput  
deste artigo, assim que a DIPRE receber o prédio da construtora. 

Art. 9º  Determinar à PROAD a retirada e transferência dos materiais 
permanentes e de consumo das salas 2.09 e 2.12, onde funcionam a Secretaria do 
Programa  de  Pós-graduação  de  Bioengenharia  e  a  sala  de  estudos  da  pós-
graduação,  para  espaços  físicos  do  DEPEB/Laboratório  de  Neurociências  no 
Campus Dom Bosco (CDB).

Parágrafo  único.  As  salas  2.09  e  2.12  devem  ser  vinculadas  à 
Coordenadoria  do Curso de Zootecnia (COZOO) para instalação do gabinete  do 
Coordenador de Curso de Zootecnia e Secretaria da Coordenadoria de Curso de 
Zootecnia.



Art.  10.  Determinar a  vinculação  da  sala  1.10  ao  DEZOO  para  a 
instalação do Laboratório de Zootecnia de Precisão e Máquinas.

Parágrafo único. Cabe ao DEZOO indicar o coordenador do laboratório.

Art. 11. Determinar a vinculação das salas 1.04, 1.06, 1.11, 1.12, 2.07 
(A e B), 2.07 (C e D) e 2.08 à DIPRE, nos termos das normas da UFSJ vigentes, por 
se tratarem de salas de aula.

Parágrafo único. O DEZOO pode indicar uma das salas especificadas 
no  caput  deste artigo para a instalação de gabinetes de professores e uma outra 
para a instalação do Laboratório de Higiene e Profilaxia. 

Art. 12. O Laboratório de Cromatografia, que funciona na sala 1.10A, e, 
é coordenado pelo Prof. Bjorn Gucker, do DEPEB, deve permanecer no prédio da 
Zootecnia  no  CTAN,  e  fica  sujeito  às  normas  institucionais  para  laboratório 
multiusuário.

Art.  13.  Determinar a  vinculação  do  terceiro  andar  do  prédio  da 
Zootecnia,  no  CTAN,  onde  funciona  atualmente  o  Departamento  de  Ciência  da 
Computação (DCOMP) e seus laboratórios e o curso de Ciência da Computação, ao 
DEZOO,  assim  que  a  DIPRE  receber  da  construtora  o  prédio  da  Ciência  da 
Computação, em processo de execução.

Art. 14. Para a retirada e transferência de materiais permanentes e de 
consumo de laboratório, nos termos estabelecidos pela presente Ordem e Serviço, a 
PROAD  deve  convocar  o  coordenador  do  laboratório  para  acompanhar  todo  o 
processo. 

§ 1º A PROAD deve convocar o coordenador do Programa de Pós-
graduação de Bioengenharia, Prof. Wellington Garcia de Campos, para acompanhar 
o processo de retirada e transferência dos materiais mencionados no caput do art. 
9º.

§ 2º A PROAD tem prazo de 5 (cinco) dias úteis para cumprir o que 
determina a presente Ordem de Serviço a partir da convocação do coordenador de 
laboratório ou do Programa de Pós-graduação.

§ 3º O prazo de que trata o § 2º começa a ser contado a partir:

a) de 16/02/2012, no caso do Prof. Wellington Garcia de Campos, do 
DEPEB;

b) de 01/02/2012, no caso da Profa. Gislene Carvalho de Castro, do 
DEZOO; e

c) do primeiro dia útil seguinte à data de recebimento do prédio pela 
DIPRE, no caso da Profa. Iola Gonçalves Boechat, do DEPEB, 



§  4º  Não  estando  presente  o  coordenador  do  laboratório  ou  do 
Programa,  a  PROAD  deve  constituir  comissão,  formada  por  2  (dois)  técnicos 
administrativos, para acompanhamento de todo o processo, com registro de todos 
os atos praticados, inclusive por vídeo solicitado ao Setor de Tecnologia Educacional 
(SETEC).

§ 5º O chefe do departamento no qual está lotado o coordenador do 
laboratório ou do Programa será comunicado do teor da presente Ordem de Serviço, 
pela PROAD, por email e por memorando protocolizado.

§  6º  O  coordenador  do  laboratório  será  comunicado  do  teor  da 
presente  Ordem  de  Serviço,  por  email  e  por  memorando  protocolizado  ao  seu 
departamento e encaminhado por correspondência com AR para seu endereço de 
residência.

§ 7º O coordenador do Programa será comunicado do teor da presente 
Ordem de Serviço, por email e por memorando protocolizado ao seu departamento, 
à secretária do Programa de Pós-graduação e encaminhado por correspondência 
com AR para seu endereço de residência.

Art.  15.  Determinar ao  Setor  de  Patrimônio  (SEPAT)  o 
acompanhamento  de  todo  processo  de  movimentação  de  material  permanente, 
procedendo-se aos registros  de regularização, e a apresentação de relatório que 
identifique diferenças entre  o  que  deveria  estar  nos espaços objeto  da presente 
Ordem de Serviço e o que for localizado.

Art. 16. As salas numeradas nesta Ordem de Serviço estão localizadas 
no prédio da Zootecnia e Ciência da Computação, no CTAN.

Art. 17. Encaminhe-se a PROAD para as providências cabíveis.

PROF. HELVÉCIO LUIZ REIS
Reitor



ORDEM DE SERVIÇO No  013/2012

Em 13 de janeiro de 2012, o Reitor da Universidade Federal de São João del-
Rei  –  UFSJ, usando de suas atribuições e  tendo em vista  a  ampliação da 
eficácia e da eficiência na UFSJ, 

RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO:

Art.  1º  Determinar  à  Pró-reitoria  de  Gestão  e  Desenvolvimento  de 
Pessoas (PROGP) que sejam lotados no Departamento de Zootecnia (DEZOO) os 
servidores técnicos administrativos:

I – Caio Rodrigues Monteiro;
II – Pedro Paulo Ferreira; e
III – Antônio Helvécio Rizzuti

Art.  2º  Determinar  à  Pró-reitoria  de  Gestão  e  Desenvolvimento  de 
Pessoas (PROGP) e,  para fins de registro,  à Divisão de Procedimentos e Apoio 
Administrativo (DIAPA), que sejam lotados no Departamento de Zootecnia (DEZOO) 
os docentes:

I – Alexandre de Oliveira Teixeira; 
II – Andrey Leonardo Fagundes de Castro;
III – Carla Regina Guimarães Brighenti;
IV – Daniel Figueiredo de Noronha Cunha;
V – Emerson Zumpichiatti Arruda; 
VI – Fernando de Paula Leonel;
VII – Gabriel de Menezes Yazbeck;
VIII – Gislene Carvalho de Castro;
IX – Hewerson Zansávio Teixeira;
X – Iara Freitas Lopes; 
XI – Janaína Azevedo Martuscello;
XII – José Paulo Rodrigues Furtado de Mendonça;
XIII – Leonardo Marmo Moreira;
XIV – Marcos de Mendonça Passini; 
XV – Mário Willian Dávila Dávila; 
XVI – Patrícia Maria D'Almeida Lima;
XVII – Pedro Claudio Guaranho de Moraes; e
XVIII – Tatiana Garabini Cornelissen.

§  1º  Para  fins  de  registro,  a  Divisão  de  Apoio  e  Procedimentos 
Administrativos (DIAPA) deve vincular, ao Departamento de Zootecnia (DEZOO), as 



2 (duas) vagas restantes do Termo de Acordo entre a Reitoria e o Departamento de 
Engenharia de Biossistemas, para implantação do curso de Zootecnia.

§  2º  Por  decisão  do  Conselho  Universitário,  no  Processo  nº 
23.122.004228/2011-56, Parecer nº 106/2011, em 12/12/2011 , a Divisão de Apoio e 
Procedimentos  Administrativos  (DIAPA)  deve  vincular,  ao  Departamento  de 
Zootecnia  (DEZOO),  a  vaga decorrente  da vacância  da Profa.  Daniela  Maria  de 
Oliveira.

§ 3º  O preenchimento das vagas mencionadas nos § 1º e 2º deste 
artigo será autorizado pela Reitoria, conforme disponibilidade de código de vaga. 

§ 4º Em relação ao Prof. Emerson Zumpichiatti Arruda, o Departamento 
de  Zootecnia  (DEZOO),  o  Campus Centro-oeste  Dona Lindu (CCO)  e  o  próprio 
professor interessado devem manifestar-se pela concordância da continuidade do 
processo  de  remoção  (23.122.003500/2010-00),  atualmente  em  tramitação  no 
CONSU.

Art.  3º  Determinar  à  Pró-reitoria  de  Gestão  e  Desenvolvimento  de 
Pessoas  (PROGP),  para  fins  de  lotação,  a  revinculação  ao  Departamento  de 
Engenharia de Biossistemas (DEPEB) dos técnicos administrativos:

I – Daniela Regina Resende;
II – Mayra Consuelo de Aarão.

Parágrafo  único.  Determinar  à  Pró-reitoria  de  Gestão  e 
Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) a manutenção da recepcionista terceirizada 
Simone Raquel  do Nascimento no Departamento de Engenharia de Biossistemas 
(DEPEB).

Art.  5º  Determinar,  para  fins de lotação,  à  Pró-reitoria  de  Gestão e 
Desenvolvimento  de  Pessoas  (PROGP)  e,  para  fins  de  registro,  à  Divisão  de 
Procedimentos e Apoio Administrativo (DIAPA), a revinculação ao Departamento de 
Engenharia de Biossistemas (DEPEB) dos docentes:

I – Ana Paula Madureira;
II – Antônio Márcio Rodrigues;
III – Antônio-Carlos Guimarães de Almeida;
IV – Bjorn Gucker;
V – Fernanda Carlota Nery;
VI – Gilcélio Amaral da Silveira;
VII – Humberto Lobosque Senna;
VIII – Iola Gonçalves Boechat;
IX – Ivan Carlos dos Santos;
X – José Batista de Jesus;
XI – Leila de Gênova Gaya;
XII – Mário Antônio Duarte;
XIII – Rogério Martins Maurício;
XIV – Vinícius Rosa Cota;
XV – Waldir Dias Filho; e



XVI – Wellington Garcia de Campos.

Art.  6º  Determinar  à  Pró-reitoria  de  Gestão  e  Desenvolvimento  de 
Pessoas (PROGP), para fins de lotação, a vinculação à Coordenadoria de Curso de 
Zootecnia (COZOO) da técnica administrativa Meira Auxiliadora do Nascimento.

Art.  7º  Determinar  à  Pró-reitoria  de  Gestão  e  Desenvolvimento  de 
Pessoas (PROGP), para fins de lotação, a vinculação à Secretaria do Programa de 
Pós-graduação de Bioengenharia (PPBIO) do técnico administrativo José Albino dos 
Santos.

Art.  8º  A  PROGP  deve  comunicar  oficialmente  a  cada  um  dos 
servidores  e  aos  funcionários  terceirizados  mencionados  na  presente  ordem  de 
serviço  da  decisão  e  tomar  as  medidas  administrativas  necessárias  para  se 
completar o processo de lotação de cada um.

Art. 9º Encaminhe-se a PROGP para as providências cabíveis.

PROF. HELVÉCIO LUIZ REIS
Reitor



ORDEM DE SERVIÇO No  054/2012

Em 14 de maio de 2012, o Reitor da Universidade Federal de São João del-
Rei – UFSJ, usando de suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Lei nº 
12.527,  de  18  de  novembro  de  2011,  que  regula  o  acesso  a  informações 
previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do 
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 
8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências,

RESOLVE  baixar  a  presente  ORDEM  DE  SERVIÇO determinando 
que:

Art. 1º Fica instituído no âmbito da Universidade Federal de São João 
del-Rei  –  UFSJ  -  o  Serviço  de  Informação  ao  Cidadão  –  SIC,  conforme 
determinação do art. 9º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

 Art.  2º  O  SIC  será  a  unidade  física  responsável  pelo  recebimento, 
processamento  e  gerenciamento  das  solicitações  do  cidadão  para  acesso  às 
informações produzidas pela UFSJ, com as seguintes atribuições:

oorientar e informar o cidadão sobre os procedimentos para o acesso aos serviços 
disponíveis;

o informar sobre a tramitação de documentos no âmbito da UFSJ;

oprotocolizar documentos e requerimentos de acesso às informações;

oanalisar,  cadastrar  e  atender  as  solicitações  feitas  presencialmente,  por 
correspondência física ou por meio eletrônico;

oorientar  e  fornecer  suporte  necessário  às  unidades administrativas  quanto ao 
cumprimento da Lei nº. 12.527, de 2011;

ooperacionalizar o sistema de atendimento ao cidadão;

o solicitar às unidades administrativas as informações necessárias ao atendimento;

o informar  ao  cidadão  a  data  e/ou  hora  de  entrega  da  informação  solicitada, 
observado o disposto no art. 11 da Lei nº. 12.527, de 2011;

omanter atualizado o registro de consultas e respostas no sistema informatizado;

ogerenciar o sistema informatizado interno do UFSJ, examinando os registros de 
consultas e respostas e o cumprimento dos prazos;

omanter controles estatísticos sobre as demandas do cidadão;

oelaborar  relatórios  gerenciais  acerca  dos  trabalhos  realizados  para  o 
cumprimento da Lei nº. 12.527, de 2011;



oanalisar o grau de satisfação dos usuários com relação aos serviços prestados;

oproduzir  indicativos  quantificados  do  nível  de  satisfação  dos  usuários  dos 
serviços prestados no âmbito do UFSJ;

o contribuir para a gestão da informação na UFSJ.

 
 Art. 3º A partir da vigência do SIC, todo cidadão poderá ter acesso às 
informações públicas, sendo resguardadas as seguintes informações:

- de Ordem Pessoal;

- classificadas como imprescindíveis à segurança da sociedade ou do 
Estado são consideradas sigilosas e devem ser protegidas e ter o 
seu acesso e a divulgação controlados, quais sejam:

a) as  que  oferecem  elevado  risco  à  estabilidade  financeira,  econômica  e 
monetária do País;

b) aquelas que põem em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade 
do território nacional; 

c) as que põem em risco à vida, a segurança ou à saúde da população;

d) aquelas que prejudicam ou causam risco a condução de negociações ou as 
relações internacionais do País; 

e) as que prejudicam os planos ou operações estratégicas das Forças Armadas;

f) aquelas  que  causam  risco  a  projetos  de  pesquisa  e  desenvolvimento 
científico ou tecnológico

g) as informações que comprometem as atividades de inteligência, bem como 
de  investigação  ou  fiscalização  em  andamento,  relacionadas  com  a 
prevenção ou repressão de infrações;

h) as legislações específicas que prevejam outras hipóteses de sigilo, tais como, 
segredo industrial, segredo de justiça, dentre outros.

 Parágrafo  único.  A  critério  da  Administração,  outras  informações 
solicitadas  pelos  cidadãos  poderão  ser  classificadas  como  “sigilosas”  ou 
“reservadas”, devendo, entretanto, a decisão ser baseada nos seguintes elementos: 
a)  assunto sobre o qual  versa a informação; b)  fundamentos da classificação;  c) 
indicação do prazo de sigilo; d) identificação da autoridade e e) publicação no DOU 
de tais classificações.

Art.  4º A Unidade da UFSJ que receber  solicitação advinda do SIC 
deverá respondê-la no  prazo máximo de 10 (dez) dias,  sob pena de responder 
pelas penalidades da lei.

 Parágrafo  único.  Excepcionalmente  e  mediante  requerimento 
fundamentado à Reitoria, poderá ser concedida prorrogação de 05 (cinco) dias no 
prazo acima estipulado.



 Art.  5º  As unidades deverão manter  atualizados todos os  processo, 
uma vez demandada a informação, a mesma deverá ser encaminhada, dentro do 
prazo fixado na lei, com todos os documentos pertinentes ao processo até a data do 
envio.

 Art. 6º O SIC atenderá o público nos locais abaixo discriminados, sendo 
facultado  ao  cidadão  requerer  informação  presencialmente,  por  correspondência 
física  ou  por  meio  eletrônico,  através  do  endereço: 
http://www.ufsj.edu.br/acessoainformação/:

 em São João del-Rei,  onde funcionará  a  sede física  do SIC:  Campus  Santo 
Antônio: sala 2.15C – fone: (32) 3379-2900;

 em Ouro Branco:  sala da PROGP - Bloco 6 – fone: (31) 3741-3610;

 em Divinópolis:  sala da PROEX - 1º Andar da DIBIB/CCO – fone: (37)  3221-
1451;

 em Sete Lagoas: sala da Divisão de Prefeitura – 2º Andar  – fone: (31) 3697-
2022.

Art. 7º Encaminhe-se a PPLAN para as providências cabíveis.

PROF. HELVÉCIO LUIZ REIS
Reitor



ORDEM DE SERVIÇO No  067/2012

Em 18 de julho de 2012, a Reitora da Universidade Federal de São João del-
Rei – UFSJ, no uso da competência que lhe foi subdelegada pelo inciso I do 
parágrafo 1º do artigo 2º  da Portaria no 362, do Ministério da Educação, de 10 
de abril de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 11 de abril de 2012, e 
considerando:

- o Decreto no 7.689, de 2 de março de 2012;
- o MEMO No 053/2012/UFSJ/PPLAN, de 13 de julho de 2012,

RESOLVE:

Art.  1º  Baixar  a  presente  ORDEM  DE  SERVIÇO autorizando  a 
concessão  de  diárias,  passagens  e  locomoção  de  servidores  e  colaboradores 
eventuais  junto ao Sistema de Concessão de Diárias e  Passagens –  SCDP,  no 
âmbito  da  Universidade  Federal  de  São  João  del-Rei  –  UFSJ,  nas  seguintes 
situações:

I – Motoristas, reitor e vice-reitor poderão receber mais que quarenta 
diárias no presente exercício, devido a natureza das suas atividades;

II  –  Servidores  e  prestadores  de serviço  do Núcleo de Educação a 
Distância,  devido  a  especificidade  das  atividades  presenciais  nos  pólos,  quando 
deslocam  mais  de  dez  pessoas  pagando  diárias  para  professores  e  para 
colaboradores  eventuais,  para  um  mesmo  evento,  apesar  de  ser  em  cidades 
diferentes.

Parágrafo  único.  Situações  diferentes  das  acima  referenciadas 
deverão ser justificadas e aprovadas pela Reitora.

Art. 2º Na solicitação das diárias no SCDP, o sistema automaticamente 
abrirá campo para justificativa,  quando nas situações acima referenciadas. Neste 
caso, deverá ser informado como justificativa  a autorização disposta na presente 
Ordem de Serviço.

Art.  3º  Encaminhe-se  à  PPLAN  e  PROAD  para  as  providências 
cabíveis.

PROFa. VALÉRIA HELOÍSA KEMP
 Reitora 


