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RESOLUÇÃO Nº. 54 de 6 de Novembro de 2006

O  PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUN-
DAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO
SUL, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no Pro-
cesso nº 23104.008969/2006-60,

RESOLVE, ad referendum:

Opinar favoravelmente pela criação e implantação do Depar-
tamento de Enfermagem e Biotecnologia Aplicada à Saúde, unidade
vinculada ao Câmpus de Três Lagoas.

Manoel Catarino Paes

RESOLUÇÃO Nº. 55 de 6 de Novembro de 2006

O  PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUN-
DAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO
SUL, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no Pro-
cesso nº 23104.008969/2006-60,

RESOLVE, ad referendum:

Opinar favoravelmente pela alteração da nomenclatura do De-
partamento de Ciências Biológicas e da Saúde do Câmpus de Três
Lagoas para Departamento de Ciências Naturais.

Manoel Catarino Paes

RESOLUÇÃO Nº. 56 de 6 de Novembro de 2006

Institui o Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano
de Cargos da Carreira dos Técnico-Administrativos em Educação da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - PDI-PCCTAE.

O  PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUN-
DAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO
SUL, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no Pro-
cesso nº 23104.006861/2006-32,

RESOLVE, ad referendum:

Art. 1º - Instituir o Plano de Desenvolvimento dos Integrantes
do Plano de Cargos da Carreira dos Técnico-Administrativos em
Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - PDI-
PCCTAE, de acordo com o disposto no artigo 24 da Lei 11.091 de
12 de janeiro de 2005, bem como as diretrizes estabelecidas no De-
creto nº 5.825 de 29 de junho de 2006, anexo a esta Resolução.

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Manoel Catarino Paes

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS INTEGRANTES DO
PLANO DE CARGOS DA CARREIRA DOS TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

O Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Car-
gos da Carreira dos Técnico-Administrativos em Educação da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do Sul - PDI-PCCTAE, foi ela-
borado de acordo com o disposto no artigo 24 da Lei 11.091 de 12
de janeiro de 2005, bem como as diretrizes estabelecidas no Decreto
nº 5.825 de 29 de junho de 2006.

I - PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
O Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de

Cargos da Carreira dos Técnico-administrativos em Educação da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - PDI-PCCTAE, de-
verá contemplar os princípios e diretrizes oriundas da Lei 11.091/05
de 12 de janeiro de 2005 que aprovou o Plano de  Cargos da Carrei-
ra dos Técnico-administrativos em Educação, do Decreto 5.825/06
de 29 de junho de 2006, do Plano de Desenvolvimento Institucional
da UFMS aprovado pela Resolução do Conselho Universitário nº
56/2005 e das Diretrizes para Política de Recursos Humanos da UFMS
aprovada pela Resolução Conselho Diretor nº 55/2005:

Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS
Diretrizes para área de Recursos Humanos
I. consolidar a política de recursos humanos;
II. implementar programa de qualificação e de capacitação de

recursos humanos;
III. desenvolver e implementar sistema de alocação de recur-

sos humanos e redimensionamento da força de trabalho;
IV. aprimorar programas de assistência ao servidor;
V. aperfeiçoar o processo de avaliação dos servidores.

Diretrizes para Politica de Recursos Humanos da UFMS, apro-
vada pela  Resolução Conselho Diretor  nº 55/2005.

I. o desenvolvimento do servidor, propiciando ampla reflexão acerca
da missão da Instituição e do seu papel como profissional, da sociedade
onde vive e atua e sobre os caminhos de construção da cidadania;

CONSELHO DIRETOR
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II. a capacitação do servidor para o exercício das atividades
de forma convergente com a missão da Instituição;

III. o aprimoramento e inovação dos processos de trabalho e
assimilação de novas linguagens e tecnologia;

IV. o desenvolvimento dos servidores visando a melhoria dos
serviços prestados e o cumprimento de seus compromissos sociais,
fundamentados em sólidos valores morais democráticos

Art. 3º da Lei 11.091/05 de 12/01/2005, que aprovou o  Plano
de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação

I. natureza do processo educativo, função social e objetivos do
Sistema Federal de Ensino;

II. dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de exten-
são e de administração, e as competências específicas decorrentes;

III. qualidade do processo de trabalho;
IV. reconhecimento do saber não instituído resultante da atua-

ção profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão;
V. vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento

organizacional das IFEs;
VI. investidura em cada cargo condicionada à aprovação em

concurso público;
VII. desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos

institucionais;
VIII. garantia de programas de capacitação que contemplem a

formação específica e a geral, nesta incluída a educação formal;
IX. avaliação do desempenho funcional dos servidores, como

processo pedagógico, realizada mediante critérios objetivos decor-
rentes das metas institucionais, referenciada no caráter coletivo do
trabalho e nas expectativas dos usuários;

X. oportunidade de acesso às atividades de direção,
assessoramento, chefia, coordenação e assistência, respeitadas as
normas específicas.

Decreto 5.825/06 de 29/06/2006 que estabeleceu as diretrizes
para elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Pla-
no de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação

I. cooperação técnica entre a UFMS, o Ministério da Educa-
ção e demais Instituições do Sistema Federal de Ensino;

II. co-responsabilidade do dirigente da UFMS, dos dirigentes
das unidades acadêmicas e  administrativas, e unidades de pessoal
pela gestão da carreira e supervisão pela Comissão Interna de Super-
visão do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Car-
reira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação;

III.    adequação do quadro de pessoal às demandas
institucionais.

II - CONCEITOS
O Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do PCCTAE deve

observar os conceitos estabelecidos no Decreto 5.825, de 29 de ju-
nho de 2006.

I. desenvolvimento: processo continuado que visa ampliar os
conhecimentos, as capacidades e habilidades dos servidores, a fim de
aprimorar seu desempenho funcional no cumprimento dos objetivos
institucionais;

II. capacitação: processo permanente e deliberado de aprendiza-
gem, que utiliza ações de aperfeiçoamento e qualificação, com o propó-
sito de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais,
por meio do desenvolvimento de competências individuais;

III. educação formal: educação oferecida pelos sistemas for-
mais de ensino, por meio de instituições públicas ou privadas, nos
diferentes níveis da educação brasileira, entendidos como educação
básica e educação superior;

IV. aperfeiçoamento: processo de aprendizagem, baseado em
ações de ensino-aprendizagem, que atualiza, aprofunda conhecimen-
tos e complementa a formação profissional do servidor, com o obje-
tivo de torná-lo apto a desenvolver suas atividades, tendo em vista as
inovações conceituais, metodológicas e tecnológicas;

V.  qualificação: processo de aprendizagem baseado em ações
de educação formal, por meio do qual o servidor adquire conheci-
mentos e habilidades, tendo em vista o planejamento institucional e o
desenvolvimento do servidor na carreira;

VI. desempenho: execução de atividades e cumprimento de
metas previamente pactuadas entre o ocupante da carreira e a UFMS,
com vistas ao alcance de objetivos institucionais;

VII.  avaliação de desempenho: instrumento gerencial que per-
mite ao administrador mensurar os resultados obtidos pelo servidor
ou pela equipe de trabalho, mediante critérios objetivos decorrentes
das metas institucionais, previamente pactuadas com a equipe de tra-
balho, considerando o padrão de qualidade de atendimento ao usuá-
rio definido pela UFMS, com a finalidade de subsidiar a política de
desenvolvimento institucional e do servidor;

VIII. dimensionamento: processo de identificação e análise quan-
titativa e qualitativa da força de trabalho necessária ao cumprimento
dos objetivos institucionais, considerando as inovações tecnológicas
e modernização dos processos de trabalho no âmbito da UFMS;

IX. alocação de cargos: processo de distribuição de cargos
baseado em critérios de dimensionamento objetivos, previamente,
definidos e expressos em uma matriz, visando o desenvolvimento
institucional;

X. matriz de alocação de cargos: conjunto de variáveis quanti-
tativas que, por meio de fórmula matemática, traduz a distribuição
ideal dos Cargos Técnico-Administrativos na UFMS;

XI. força de trabalho: conjunto formado pelas pessoas que,
independentemente do seu vínculo de trabalho com a UFMS, desen-
volvem atividades técnico-administrativas e de gestão;
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XII. equipe de trabalho: conjunto da força de trabalho da UFMS
que realiza atividades afins e complementares;

XIII. ocupante da carreira: servidor efetivo pertencente ao qua-
dro da UFMS que ocupa cargo do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação;

XIV. processo de trabalho: conjunto de ações seqüenciadas
que organizam as atividades da força de trabalho e a utilização dos
meios de trabalho, visando o cumprimento dos objetivos e metas
institucionais.

III - OBJETIVOS
O PDI-PCCTAE tem como objetivos primordiais promover o

desenvolvimento institucional, a política de gestão de pessoas e o aper-
feiçoamento dos serviços prestados à comunidade e deve garantir:

I. a função estratégica do ocupante da carreira dentro da IFE;
II. a apropriação do processo de trabalho pelos ocupantes da

carreira, inserindo-os como sujeitos no planejamento institucional;
III. o aprimoramento do processo de trabalho, transformando-

o em conhecimento coletivo e de domínio público;
IV. a construção coletiva de soluções para as questões

institucionais;
V. a reflexão crítica dos ocupantes da carreira acerca de seu

desempenho em relação aos objetivos institucionais;
VI. a administração de pessoal como uma atividade a ser rea-

lizada pelo órgão de gestão de pessoas e as demais unidades da ad-
ministração das IFE;

VII. a identificação de necessidade de pessoal, inclusive
remanejamento, readaptação e redistribuição da força de trabalho de
cada unidade organizacional;

VIII. condições institucionais para capacitação e avaliação que
tornem viável a melhoria da qualidade na prestação de serviços, no
cumprimento dos objetivos institucionais, o desenvolvimento das
potencialidades dos ocupantes da carreira e sua realização profissio-
nal como cidadãos;

IX. a avaliação de desempenho como um processo que con-
temple a avaliação realizada pela força de trabalho, pela equipe de
trabalho e pela IFE e que terão o resultado acompanhado pela comu-
nidade externa;

X. a integração entre ambientes organizacionais e as diferentes
áreas do conhecimento.

IV - ESTRUTURA  DO PDI-PCCTAE
   O PDI-PCCTAE deve ser executado através de três pro-

gramas,  nos prazos  previstos nos incisos II e III, do § 3º do artigo 24
da Lei 11.091/05:

I - Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento, que deverá
ser iniciado até 29 de dezembro de 2006;

II -Programa de Avaliação de Desempenho, que deverá ser
iniciado até 29 de junho de 2007; e

III Programa de Dimensionamento das  Necessidades
Institucionais de Pessoal, com definição de modelos de alocação de
vagas que deverá ser iniciado até 29 de junho de 2007.

1. PROGRAMA DE DIMENSIONAMENTO DAS
NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DE PESSOAL

   O Programa de Dimensionamento das Necessidades
Institucionais de Pessoal é um processo de planejamento continuo de
avaliação das necessidades de pessoal e competências para atender
aos objetivos institucionais e visa estabelecer a matriz de alocação de
cargos e definir os critérios de distribuição de vagas.

Conforme definido no artigo 6º do Decreto 5.825/06 de 29/
06/2006, o dimensionamento das necessidades institucionais de pes-
soal, objetivando estabelecer a matriz de alocação de cargos e definir
os critérios de distribuição de vagas, dar-se-á mediante:

I. a análise do quadro de pessoal, inclusive no que se refere à
composição etária e à saúde ocupacional;

II. a análise da estrutura organizacional da UFMS e suas com-
petências;

III. a análise dos processos e condições de trabalho;
IV. as condições tecnológicas da UFMS.
No planejamento das necessidades institucionais de pessoal

deverá ser  realizada avaliação em relação ao quantitativo, perfil, ha-
bilidade e competências adequadas para desempenho das tarefas.
Nesse processo deverá ser considerado as relações de trabalho,
racionalização dos espaços e equipamentos, avaliação dos processos
e rotinas de trabalho e identificação das  necessidades de capacitação.

Na construção do Programa de Dimensionamento deve-se
buscar também o aprimoramento e inovação dos processos de traba-
lho, a definição do quadro de lotação de cargos e a aprovação de um
modelo de vagas;

Para o aprimoramento e a inovação dos processos de trabalho
deve ser identificado o conjunto de ações dos determinados proces-
sos de trabalho e definir o perfil de competências necessárias para
desenvolvimento desses processos.

A definição do quadro de lotação dos cargos técnico-adminis-
trativo deve considerar as necessidades próprias de cada unidade e
observar critérios que leve em consideração toda a força de trabalho,
sua qualificação, independente do seu vinculo e outros fatores como a
estrutura organizacional existente e suas competências, as atribuições
dos cargos, ambiente organizacional e condições tecnológicas.

O modelo de alocação de vagas deve considerar o Plano de
Desenvolvimento Institucional, quadro de pessoal e a efetiva força de
trabalho existente, alem de outros fatores como as necessidades da
unidade, os processos de trabalho, as condições tecnológicas, a le-
gislação e ainda identificar:

I. a necessidade de pessoal, inclusive remanejamento,
readaptação e redistribuição da força de trabalho de cada unidade
organizacional;

II. a força de trabalho e sua composição, considerando seus
vínculos empregatícios: servidores do quadro, terceirizados em suas
mais diversas formas de contrato, estagiários e bolsistas;

III. a necessidade de abertura de vagas para concursos públi-
cos a fim de atender as necessidades institucionais e a substituição da
mão de obra terceirizada;

IV. a necessidade de novas vagas para atender a expansão das
unidades;

V. os servidores em condições de aposentadoria.

Para o cumprimento do estabelecido no Decreto 5.825/06,
deverão ser adotadas as seguintes ações:

I. identificação da força de trabalho da UFMS e sua composi-
ção, conforme estabelecido neste Decreto;

II. descrição das atividades dos setores em relação aos ambi-
entes organizacionais e à força de trabalho;

III. descrição das condições tecnológicas e de trabalho;
IV. identificação da forma de planejamento, avaliação e do ní-

vel de capacitação da força de trabalho da UFMS;
V. análise dos processos de trabalho com indicação das neces-

sidades de racionalização, democratização e adaptação às inovações
tecnológicas;

VI. identificação da necessidade de redefinição da estrutura
organizacional e das competências das unidades da UFMS;

VII. aplicação da matriz de alocação de cargos e demais crité-
rios para o estabelecimento da real necessidade de força de trabalho;

VIII. comparação entre a força de trabalho existente e a ne-
cessidade identificada, de forma a propor ajustes;
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IX. remanejamento interno de pessoal com vistas ao ajuste da
força de trabalho à matriz de alocação de cargos; e

X. identificação da necessidade de realização de concurso pú-
blico, a fim de atender às demandas institucionais.

Na definição do quadro de lotação dos cargos e do modelo de
alocação de vagas devem estar presentes os objetivos institucionais
definidos no PDI, considerados os dispositivos legais definidos em nor-
mas e critérios a serem referendados pela comunidade universitária como:

I. distribuição da vagas de técnicos administrativos de acordo
com as necessidades institucionais levando em consideração as atri-
buições do cargo e as habilidades e competências do servidor;

II. favorecer a movimentação para aproveitamento do pessoal
de áreas afins já existentes, mediante opção do servidor, na criação e
reestruturação de novas unidades;

III. redistribuição de pessoal somente mediante permuta por
outra vaga;

IV. oferecimento das vagas indicadas para concurso público,
inicialmente para remoção interna, visando ao aproveitamento das
potencialidades e fortalecimento das atividades administrativas, dos
grupos de pesquisa e pós-graduação;

V. construção de indicadores que visem a orientar e contribuir
para o dimensionamento da força de trabalho.

2. PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO
O programa de qualificação e capacitação é um conjunto de

ações vinculadas ao planejamento institucional que visa ao desenvol-
vimento do servidor para o melhor desempenho de suas atividades.
Deve ser implementado sob a forma de  programas que garantam:

I. melhor desenvolvimento das atividades de responsabilidade
do servidor;

II. capacitação para a gestão publica;
III. educação formal nos diversos níveis;
IV. formação geral que oportunize a reflexão sobre o papel do

servidor público e desenvolvimento da capacidade critica;
V. melhoria da qualidade do ensino, pesquisa e extensão, trans-

ferência de tecnologia e a disponibilização de ações e serviços a co-
munidade.

O programa de capacitação deve estar voltado para os aspec-
tos necessários ao alcance do perfil desejado e dos objetivos
institucionais, sem perder de vista os valores morais, a cidadania e a
qualidade de vida.

Devem ser implementados programas permanentes de
capacitação em que predomine constante análise da relação do tra-
balho x servidor x instituição e identificação das áreas e necessidades
da instituição em que esteja contemplado:

I. Atualização dos servidores em áreas prioritariamente ligadas
às atividades profissionais;

II. Programa de habilitação formal visando ao desenvolvimento
do servidor;

III. Treinamento Introdutório e ambientação para os servidores
em inicio de atividades que tenham sido removidos, redistribuídos e
nomeados;

IV. Programas de pós-graduação voltados para desenvolvimento
das áreas administrativas;

V. Cursos em gestão pública, destinados a qualificar os servi-
dores e capacita-los para exercer funções de chefia e direção;

VI. Critérios para afastamentos para pós-graduação em que a
prioridade seja para as linhas de desenvolvimento instituídas por meio
de PDI ou outros programas institucionais;

O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento será
implementado nas seguintes linhas de desenvolvimento:

I. Iniciação ao serviço público: visa ao conhecimento da função
do Estado, das especificidades do serviço público, da missão da UFMS
e da conduta do servidor público e sua integração no ambiente
institucional;

II. Formação geral: visa à oferta de conjunto de informações
ao servidor sobre a importância dos aspectos profissionais vincula-
dos à formulação, ao planejamento, à execução e ao controle das
metas institucionais;

III. Educação formal: visa à implementação de ações que con-
templem os diversos níveis de educação formal;

IV. Gestão: visa à preparação do servidor para o desenvolvi-
mento da atividade de gestão, que deverá se constituir em pré-requi-
sito para o exercício de funções de chefia, coordenação,
assessoramento e direção;

V. Inter-relação entre ambientes: visa à capacitação do servi-
dor para o desenvolvimento de atividades relacionadas e desenvolvi-
das em mais de um ambiente organizacional;

VI. Específica: visa à capacitação do servidor para o desem-
penho de atividades vinculadas ao ambiente organizacional em que
atua e ao cargo que ocupa

3. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
O Programa de avaliação de desempenho dos técnico-admi-

nistrativos deve estar vinculado ao processo de avaliação institucional,
visando ao desenvolvimento da instituição, a melhoria da política de
gestão de pessoas e à melhoria dos serviços prestados.

Esse processo deverá promover a avaliação de desempenho
com o objetivo de rever rotinas,  transformação das práticas cotidia-
nas e fornecer dados para a implantação de programas de correção
de falhas, treinamentos e desenvolvimento funcional e pessoal.

A avaliação de desempenho deve ser um fator de mudanças no
comportamento e aproveitamento do servidor e deve abranger de
forma integrada a avaliação das áreas da instituição, das equipes de
trabalho, das condições de trabalho e das atividades individuais.

O resultado do Programa de Avaliação de Desempenho
deverá:

I. fornecer indicadores que subsidiem o planejamento estraté-
gico, visando ao desenvolvimento de pessoal da UFMS;

II. propiciar condições favoráveis à melhoria dos processos de
trabalho;

III. identificar e avaliar o desempenho coletivo e individual do
servidor, consideradas as condições de trabalho;

IV. subsidiar a elaboração dos Programas de Capacitação e
Aperfeiçoamento, bem como o dimensionamento das necessidades
institucionais de pessoal e de políticas de saúde ocupacional;

V. aferir o mérito para progressão.

O Programa de Avaliação de Desempenho, como processo
pedagógico, coletivo e participativo, abrangerá, de forma integrada, a
avaliação:

I. das ações da UFMS;
II. das atividades das equipes de trabalho;
III. das condições de trabalho;
IV. das atividades individuais, inclusive as das chefias.
A aplicação do processo de avaliação de desempenho deverá

ocorrer no mínimo uma vez por ano, ou em etapas necessárias a com-
por a avaliação anual, de forma a atender à dinâmica de funcionamen-
to da UFMS.

A UFMS organizará e regulamentará formas sistemáticas e per-
manentes de participação de usuários na avaliação dos serviços pres-
tados, com base nos padrões de qualidade em atendimento  por ela
estabelecidos.
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Devem participar do processo de avaliação todos os integran-
tes da equipe de trabalho e usuários.

V - RESPONSABILIDADES PELA EXECUÇÃO E
SUPERVISÃO

As ações de planejamento, coordenação, execução e avalia-
ção do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira dos
Cargos Técnico-Administrativos em Educação são de responsabili-
dade do dirigente máximo e de todas as  chefias das unidades acadê-
micas e administrativas da UFMS.

A Gerência de Recursos Humanos  é a unidade responsável
pelo gerenciamento dos programas vinculados ao PDI-PCCATE.

O acompanhamento e fiscalização do PDI-PCCTAE e da exe-
cução dos programas que o integram é de competência da Comissão
Interna de Supervisão - CIS conforme disposto no parágrafo 3º do
artigo 22 da Lei 11.091/05.

RESOLUÇÃO Nº. 285 de 6 de Novembro de 2006

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO DE GRA-
DUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e conside-
rando o contido no Processo nº 23104.008146/2006-34,

RESOLVE ad referendum:

Aprovar em caráter excepcional, alteração de nota da discipli-
na de Desenho I e alteração da situação de reprovado para aprovado
da acadêmica SIMONINI PEREIRA DOS SANTOS ARRUDA
PINTO, do curso de Artes Visuais - Licenciatura/CCHS, referente
ao ano letivo de 2005.

Cezar Augusto Carneiro Benevides

RESOLUÇÃO Nº. 286 de 6 de Novembro de 2006

  O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO DE GRA-
DUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e conside-
rando o contido no Processo nº 23104.007053/2006-92,

RESOLVE ad referendum:

Aprovar, em caráter excepcional, alteração  de nota e conta-
gem de faltas referente ao ano letivo de 2005/2, para o acadêmico
LORIVAL DE MOURA FILHO, do Curso de Direito/noturno/
CCHS,  alterando sua situação final de reprovado para aprovado.

Cezar Augusto Carneiro Benevides

RESOLUÇÃO Nº. 287 de 6 de Novembro de 2006

  O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO DE GRA-
DUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e conside-
rando o contido no Processo nº 23104.007026/2006-10

RESOLVE ad referendum:

Aprovar, em caráter excepcional, alteração  de nota referente
ao ano letivo de 2004/2, para o acadêmico BETORLANDO
CUELLAR, da disciplina Direito Civil III do Curso de Direito/notur-
no/CCHS,  alterando sua situação final de reprovado para aprovado.

Cezar Augusto Carneiro Benevides

RESOLUÇÃO Nº. 288 de 6 de Novembro de 2006

  O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO DE GRA-
DUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e conside-
rando o contido no Processo nº 23104.008168/2006-02,

RESOLVE ad referendum:

Aprovar, em caráter excepcional, alteração de nota referente ao
ano letivo de 2005, para a acadêmica GLADIS DE SOUZA MORAES
DE FIGUEIREDO, da disciplina de Semiótica da Imagem do Curso
de Artes Visuais - Licenciatura - Hab. em Artes Plásticas/CCHS,  alte-
rando sua situação final de reprovado para aprovado.

Cezar Augusto Carneiro Benevides

RESOLUÇÃO Nº. 289 de 6 de Novembro de 2006

  O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO DE GRA-
DUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e conside-
rando o contido no Processo nº 23104.002301/2006-47,

RESOLVE ad referendum:

Aprovar, em caráter excepcional, o trancamento de matrícula
pela segunda vez e fora do prazo para a acadêmica ANDRÉIA RI-
BEIRO DA SILVA, do curso de Química - Licenciatura/CCET, rela-
tivo ao ano letivo de 2006.

Cezar Augusto Carneiro Benevides

RESOLUÇÃO Nº. 290 de 6 de Novembro de 2006

  O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO DE GRA-
DUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e conside-
rando o contido no Processo nº 23104.003968/2006-29

RESOLVE ad referendum:

Aprovar, em caráter excepcional, a expedição de Atestado de
Vaga ao acadêmico ORDECY SANTO GOSSLER  do curso de
Direito/noturno/CCHS, no ano letivo de 2006/2.

Cezar Augusto Carneiro Benevides

RESOLUÇÃO Nº. 291 de 6 de Novembro de 2006

  O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO DE GRA-
DUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e conside-
rando o contido no Processo nº 23104.001470/2004-60

CONSELHO DE ENSINO E GRADUAÇÃO
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RESOLVE ad referendum:

Manifestar favorável a solicitação de progressão de série para
a 4ª série ao requerente WALDIR MARTINS FERREIRA,  e que
sua matrícula referente ao ano letivo de 2006 seja alterada com a
inclusão ou não das disciplinas dos anos anteriores de acordo com a
compatibilidade de horário.

Cezar Augusto Carneiro Benevides

RESOLUÇÃO Nº. 39 de 19 de Setembro de 2006

A Presidente do Conselho Curador da Fundação de Apoio à
Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias,

R E S O L V E, ad referendum:

Art. 1o – Doar à Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul - (GAB/CPAQ), o material relacionado a seguir:

Parágrafo Único – Os recursos utilizados na aquisição dos
materiais ora doados originam-se da Faculdade de Medicina Veteri-
nária e Zootecnia, conforme Of. n° 164/2006 GAB/FAMEZ, de 02
de agosto de 2006.

Art. 2º - Os materiais de que trata o artigo 1º deverão ser en-
tregues na Gerência de Recursos Materiais da Fundação Universida-
de Federal de Mato Grosso do Sul, juntamente com a nota fiscal
correspondente.

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor nesta data e ficam
revogadas as disposições em contrário.

Profª. Célia Maria da Silva Oliveira
Presidente do Conselho Curador - FAPEC

RESOLUÇÃO Nº. 40 de 20 de Setembro de 2006

A Presidente do Conselho Curador da Fundação de Apoio à
Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias,

R E S O L V E, ad referendum:

Art. 1o –Doar à Fundação Universidade Federal de Mato Gros-
so do Sul - (GAB/CPAQ), o material relacionado a seguir:

Parágrafo Único – Os recursos utilizados na aquisição dos
materiais ora doados originam-se do Curso de Especialização em
Gestão Escolar – Miranda, conforme Of. n° 18/2006, de 14 de julho
de 2006.

Art. 2º - Os materiais de que trata o artigo 1º deverão ser en-
tregues na Gerência de Recursos Materiais da Fundação Universida-
de Federal de Mato Grosso do Sul, juntamente com a nota fiscal
correspondente.

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor nesta data e ficam
revogadas as disposições em contrário.

Profª. Célia Maria da Silva Oliveira
Presidente do Conselho Curador - FAPEC

RESOLUÇÃO Nº. 41 de 20 de Setembro de 2006

A Presidente do Conselho Curador da Fundação de Apoio à
Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias,

R E S O L V E, ad referendum:

Art. 1o – Doar à Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul - (GAB/CPAQ), o material relacionado a seguir:

Parágrafo Único – Os recursos utilizados na aquisição do ma-
terial ora doado originam-se da FAPEC, objetivando o desenvolvi-
mento institucional da UFMS.

Art. 2º - O material de que trata o artigo 1º deverá ser entregue
na Gerência de Recursos Materiais da Fundação Universidade Fede-
ral de Mato Grosso do Sul, juntamente com a nota fiscal correspon-
dente.

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor nesta data e ficam
revogadas as disposições em contrário.

Profª. Célia Maria da Silva Oliveira
Presidente do Conselho Curador - FAPEC

Gestor Fornecedor Nf/data Ord.forn Quant/material Vr. R$

Prof. Cícero
Lacerda Faria

Sertão com. de
equipamentos
LTDA

380773 de
08/8/06

416/06

01 – Conjunto Corte
Trimcut 40/2 Stihl;
01 – Roçadeira
Gasolina 35,2CC 1,7
KW FS220;
01 – CJ Misturador Stihl;
01 – Óleo Stihl 2
Tempo 500ML Castrol;
01 – Abafador Ruido
Concha CZ NOVEL.

38,58

1.948,64

3,79
12,92

9,46

VALOR TOTAL R$ 2.013,39

Gestor Fornecedor Nf/data Ord.forn Quant/material Vr. R$
Profª.
Silvia
Salles
Públio

MBC
Tecnologia &
Educação

0028 e
0029 de
28/2806

417/2006 05 – Os Caças Pistas 3ª Série – de
7 a 10 anos; 05 – Os caças pistas
4ª série – de 8 a 10 anos; 05 – Os
caças pistas 5ª série – de 10 a 12
anos; 05 – Os caças pistas 6ª Série
– de 11 a 14 Anos; 05 – Coelho
sabido pré-na cidade dos balões;
05 – Coelho sabido 1ª Série – na
nuvem da alegria de 5 a 8 anos;
05 – Coleho sabido 2ª série de 6 a
9 anos; 05 – Professor 24 horas –
matemaática;

836,00

VALOR TOTAL R$ 836,00

Gestor Fornecedor Nf/data Ord.forn Quant/material Vr. R$

Prof. Dr.
Valter
Guimarães

Livraria
Universitária

0116 de
31/5/06

313/06

20 – Meio Ambiente e
Formação de Professores;
20 – Domínio da Natureza;
10 – Biodiversidade
Brasileira.

238,00

522,00
243,00

VALOR TOTAL R$ 1.003,00


