
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 
 
 

PORTARIA Nº 750/2011-GR, de 01 de julho de 2011.  
 

  O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 
143 da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990, e tendo  em 
vista o que consta no Processo UFRPE nº 23082.00904 6/2011-
98 anexo 23082.007469/2011-73, 
 
   

RESOLVE, na forma do artigo 145 da Lei nº 8.112/1990, 
designar Comissão Permanente de Sindicância compost a pelos 
servidores BETÂNIA LÚCIA SANTANA , ocupante do cargo de 
Secretário Executivo, Matrícula SIAPE nº 0383035, l otado(a) 
na SUGEP; JOSÉ EVANDRO SALES, ocupante do cargo Assistente 
em Administração, Matrícula SIAPE nº 0383339, lotad o no 
Departamento de Administração Geral  e SÉRGIO EDUARDO 
PIMENTEL, ocupante do cargo de Assistente em administração, 
Matrícula SIAPE nº 0140154, lotado no(a) Departamen to de 
Administração Geral para, sob a presidência do prim eiro, 
apurar os fatos narrados pelo Diretor do MSMI/UFRPE  no 
Processo nº 23082.007469/2011-73 noticiando crime d e roubo 
nas dependências da UFRPE, tendo ocorrido rendição dos 
vigilantes que estavam de plantão na Portaria do Pr édio 
Central, no dia 02 de maio de 2011, seguido de arro mbamento 
do Caixa eletrônico do Banco do Brasil e tentativa de 
violação do Caixa eletrônico da Caixa Econômica Fed ral. 
 A comissão deverá concluir os trabalhos no prazo d e 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por igual período, medi ante 
requerimento do presidente, protocolizado com antec edência 
de 8 (oito) dias da data de vencimento da portaria inicial. 

 Após a fase de instrução a Comissão deverá elabora r 
relatório minucioso, indicando as peças principais dos 
autos, as provas em que se baseou para formar sua c onvicção 
e conclusão quanto à inocência ou responsabilização  dos 
envolvidos consignando o dispositivo legal ou regul amentar 
transgredido, conforme determina o art. 165 da Lei nº 
8.112/1990. 

 
 

VALMAR CORRÊA DE ANDRADE 
REITOR  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 
 

PORTARIA nº 819/11-GR, de 15 de julho de 2011.  
 
 
  O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMB UCO, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias, e te ndo em vista 
o que consta no Processo UFRPE Nº 23082.011325/2011 -11, 
 
 
      RESOLVE designar  os servidores e o discente abaixo 
relacionados para comporem a COMISSÃO PARA COLETA SELETIVA 
SOLIDÁRIA, pelo período de 02 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado por mais 02 (dois) anos, com o objetivo de planejar, 
implementar e coordenar a separação dos resíduos re cicláveis 
descartados nas diversas unidades desta Universidad e, de acordo 
com o art. 5º, § 1º, 2º e 3º do Decreto Presidencia l nº 5.940, 
de 25.10.2006,  a partir de 15.07.2011.  

 
TITULARES: 
- Karine Matos Magalhães  – matrícula SIAPE nº 3296895, ocupante 
do cargo de Professor de 3º Grau, Classe Adjunto, N ível 02, 
lotada no Departamento de Biologia – PRESIDENTE; 
- Claudia Cristina Cardoso Bejan – matrícula SIAPE nº 2446967, 
ocupante do cargo de Professor de 3º Grau, Classe A djunto, Nível 
03, lotada no Departamento de Química – VICE-PRESIDENTE;  
- Dione Paula de Souza – matrícula SIAPE nº 1473901, ocupante do 
cargo de Assistente em Administração, lotada na Aud itoria 
Interna - MEMBRO; 
- Ana Carolina Borges Lins e Silva –  matrícula SIAPE nº 2288458, 
ocupante do cargo de Professor de 3º Grau, Classe A djunto, Nível 
01, lotada no Departamento de Biologia – MEMBRO; 
- Mauro César Palmeira Lima Filho Vilar – 089.690.164-57, Curso 
de Bacharelado em Ciências Biológicas – REPRESENTANTE DISCENTE. 
 
SUPLENTES: 
- Yumara Lúcia Vasconcelos – matrícula SIAPE nº 1334523, 
ocupante do cargo de Professor de 3º Grau, Classe A djunto, Nível 
01, lotada no Departamento de Administração; 
-  Raquel Bezerra Jatobá – matrícula SIAPE nº 1460812, ocupante 
do cargo de Auxiliar de Veterinária e Zootecnia, lo tada no 
Departamento de Zootecnia. 

 
 

VALMAR CORRÊA DE ANDRADE 
REITOR 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 
 
 

PORTARIA Nº 834/2011-GR, de 21 de julho de 2011.  
 

  O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 
143 da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990, e tendo  em 
vista o que consta no Processo UFRPE nº 23082.01222 5/2011-
11, 
 

 

 RESOLVE,  na forma do artigo 145 da Lei nº 8.112/1990, 
constituir Comissão de Sindicância composta pelo(a) s 
servidore(a)s CELSO DE AMORIM CÂMARA, ocupante do cargo de 
Professor Adjunto 3, Matrícula SIAPE nº 1178305, lo tado(a) 
no Departamento de Química, VALDOMIRO SEVERINO DE SOUZA 
JUNIOR,  ocupante do cargo de Professor Adjunto, Matrícula 
SIAPE nº 1538852, lotado(a) no(a) Departamento de A gronomia 
e MARIO MONTEIRO ROLIM, ocupante do cargo de Professor 
Associado 2, Matrícula SIAPE nº 0384086, lotado(a) no(a) 
Departamento de Tecnologia Rural, para, sob a presi dência 
do primeiro, apurar os fatos narrados pela Coordena dora do 
Programa de Pós-Graduação em Botânica no Processo U FRPE nº 
23082.003887/2011-91, o qual informa sobre caso de plágio 
em dissertação de mestrado. 

 A comissão deverá concluir os trabalhos no prazo d e 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por igual período, medi ante 
requerimento do presidente, protocolizado com antec edência 
de 8 (oito) dias da data de vencimento da portaria inicial. 

 Após a fase de instrução a Comissão deverá elabora r 
relatório minucioso, indicando as peças principais dos 
autos, as provas em que se baseou para formar sua c onvicção 
e conclusão  quanto à inocência ou responsabilização dos 
envolvidos consignando o dispositivo legal ou regulamentar 
transgredido , conforme determina o art. 165 da Lei nº 
8.112/1990. 

 
 
 
 

VALMAR CORRÊA DE ANDRADE 
REITOR  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 
 
 

PORTARIA Nº 843/2011-GR, de 22 de julho de 2011. 
 
 
  O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, e tendo em vista o que consta no Proc esso 
UFRPE Nº 23082.011657/2011-04, 
 
 
 

RESOLVE alterar  a COMISSÃO INTERNA DE 
BIOSSEGURANÇA – CTBio-UFRPE, conforme modificações abaixo 
indicadas, atendendo à solicitação constante da fol ha 01 do 
processo acima mencionado, 
 
Desligando os professores : 
 
MANUEL AGRIÃO GOMES FILHO – Matrícula SIAPE nº 384026, 
lotado no Departamento de Morfologia e Fisiologia A nimal 
(PRESIDENTE);  

 
NARA SUZY AGUIAR DE FREITAS –  Matrícula SIAPE 2218166, 
lotada no Departamento de Biologia  (MEMBRO) 
 
Incluindo os professores : 
 
PERICLES DE ALBUQUERQUE MELO FILHO – Matrícula SIAPE nº 
384127, lotado no Departamento de Agronomia (PRESIDENTE) ; 
 
LUIZA SUELY SEMEN MARTINS – Matrícula SIAPE nº 1311049, 
lotada no Departamento de Biologia (MEMBRO). 
 

 
 
 
 

VALMAR CORRÊA DE ANDRADE 
REITOR  

 
 


