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Secretaria de Estado de cidades 
e de integração regional

Agência de Desenvolvimento da região metropolitana 
de Belo Horizonte - ArmBH

Diretor-Geral: Gustavo Batista de Medeiros
O Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte Agência RMBH justifica, nos termos do parágrafo 
único do art. 3º do Decreto de 14 de março de 2007, as atribuições da seguinte Gratificação Temporárias Estratégicas:

NOME: NÍvEL COD . JUSTIFICATIVA PROJETO/ATIVIDADE

Elvis Clayton 
Nunes Gaia GTEI-4 MT1100004

O servidor é responsável por chefiar a Procura-
doria do órgão sendo responsável pela gestão e 
análise dos assuntos jurídicos de interesse da 
Agência RMBH .

Apoio à Administração
Pública

18 1195436 - 1

EXTRATO PORTARIA/UEMG Nº 22, DE 
19 DE FEvEREIRO DE 2019

A Reitora da universidade do Estado de Minas Gerais, no uso da com-
petência delegada na Lei n .º 869, de 05 de julho de 1952, no Decreto 
nº 45 .873, de 30 de dezembro de 2011, e no Decreto n .º 45 .242, de 11 
de dezembro de 2009, determina a instauração de Processo Adminis-
trativo Disciplinar, para apurar possíveis irregularidades em relação ao 
acúmulo de cargos e funções por servidores públicos, fulcro no art . 37, 
XVI, § 10, da CF/88, conforme jurisprudência do STF e Parecer AGE 
nº 14.798/2007.
Processado: A .A .L ., Masp: 1444860-9
T .A .C, Masp: 1447117-1
Comissão Sindicante:
Presidente: Evandro Oliveira Neiva, Masp: 03570769
Membros: Fernanda de Paula Rocha, Masp: 1098701-4, Cleide Márcia 
de Sá, MASP: 09641630

universidade do Estado de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 19 de fevereiro de 2019 .

Lavínia Rosa Rodrigues
Reitora

21 1197252 - 1
ATO N.º 699/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível vI, Grau A, da Escola Guignard, RANGEL CER-
CEAU NETTO, classificado no Edital do Processo Seletivo Simplifi-
cado para Designação Temporária nº 008/2018, vaga 005, com a carga 
horária de 20 (vinte) horas aula semanais, no período compreendido 
entre 15/02/2019 a 31/12/2019.
ATO N.º 700/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º. 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15.463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Divinópolis, MAR-
COS ALEXANDRE BEZERRA, classificado no Edital do Processo 
Seletivo Simplificado para Designação Temporária nº 027/2018, vaga 
003, com a carga horária de 20 (vinte) horas aula semanais, no período 
compreendido entre 18/02/2019 a 31/07/2019.
ATO N.º 701/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Divinópolis, 
ROBERTA ARIANE DE ANDRADE RAMOS, classificada no Edi-
tal do Processo Seletivo Simplificado para Designação Temporária nº 
026/2018, vaga 002, com a carga horária de 20 (vinte) horas aula sema-
nais, no período compreendido entre 18/02/2019 a 31/07/2019.
ATO N.º 705/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º. 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15.463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível IV, Grau A, da Unidade Acadêmica de Divinópolis, JOICE 
STELLA DE MELO ROCHA, classificada no Edital do Processo Sele-
tivo Simplificado para Designação Temporária nº 025/2018, vaga 061, 
com a carga horária de 20 (vinte) horas aula semanais, no período com-
preendido entre 18/02/2019 a 31/12/2019.
ATO N.º 710/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º. 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15.463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Divinópolis, MARIA 
ANTONIETA TEIXEIRA, MASP n.° 13870043, classificada no Edi-
tal do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, nº 
025/2018, vaga 006, com a carga horária de 20 horas aula semanais, no 
período de 18/02/2019 à 31/12/2019.
ATO N.º 711/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º. 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15.463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Divinópolis, LuD-
MILA GOMIDES FREITAS, MASP n.° 14432694, classificada no Edi-
tal do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, nº 
025/2018, vaga 089, com a carga horária de 20 horas aula semanais, no 
período de 18/02/2019 à 31/12/2019.
ATO N.º 712/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º. 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15.463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Divinópolis, KEITY 
CRISTINA BUENO PERINA, MASP n.° 08792301, classificada no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 025/2018, vaga 043, com a carga horária de 20 horas aula semanais, 
no período de 18/02/2019 à 31/12/2019.
ATO N.º 713/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Divinópolis, 
KAROLLINY DANIELLE SANTOS , MASP n.° 12518015, classifi-
cada no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Tem-
porária, nº 027/2018, vaga 004, com a carga horária de 20 horas aula 
semanais, no período de 18/02/2019 à 31/07/2019.
ATO N.º 709/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível IV, Grau A, da Escola Guignard, GETULIO JOSE 
MOREIRA, MASP n.° 11885845, classificado no Edital do Processo 
Seletivo Simplificado para designação Temporária, nº 006/2019, vaga 
003, com a carga horária de 20 horas aula semanais, no período de 
15/02/2019 à 31/12/2019.
ATO N.º 708/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível vI, Grau A, da Escola Guignard, ISAuRA CAPO-
RALI PENA, MASP n.° 10341238, classificada no Edital do Processo 
Seletivo Simplificado para designação Temporária, nº 008/2018, vaga 
004, com a carga horária de 20 horas aula semanais, no período de 
15/02/2019 à 31/12/2019.
ATO N.º 706/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível Iv, Grau A, da Escola Guignard, MARCIA NORIE 
SEO, MASP n.° 12425153, classificada no Edital do Processo Seletivo 
Simplificado para designação Temporária, nº 008/2018, vaga 001, com 
a carga horária de 20 horas aula semanais, no período de 14/02/2019 
à 31/12/2019.
ATO N.º 707/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível Iv, Grau A, da Escola Guignard, MARCIA NORIE 
SEO, MASP n.° 12425153, classificada no Edital do Processo Seletivo 
Simplificado para designação Temporária, nº 008/2018, vaga 006, com 
a carga horária de 20 horas aula semanais, no período de 15/02/2019 
à 31/12/2019.

ATO N.º 714/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Divinópolis, 
ANDREZA SOARES DOS SANTOS, MASP n.° 13881578, classifi-
cada no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Tem-
porária, nº 025/2018, vaga 010, com a carga horária de 20 horas aula 
semanais, no período de 18/02/2019 à 31/12/2019.

ATO N.º 715/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º. 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15.463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Divinópolis, DIOGO 
CAIO ROCHA AMORIM, MASP n.° 12991311, classificado no Edi-
tal do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, nº 
025/2018, vaga 079, com a carga horária de 20 horas aula semanais, no 
período de 18/02/2019 à 31/12/2019.
ATO N.º 716/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Divinópo-
lis, VANDA LÚCIA PRAXEDES, MASP n.° 12709119, classificada no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 025/2019, vaga 091, com a carga horária de 20 horas aula semanais, 
no período de 18/02/2019 à 31/12/2019.
ATO N.º 717/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Divinópo-
lis, TATIANE KELLY PINTO DE CARvALHO, MASP n .° 12024337, 
classificada no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designa-
ção Temporária, nº 025/2018, vaga 088, com a carga horária de 20 horas 
aula semanais, no período de 18/02/2019 à 31/12/2019.
ATO N.º 718/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º. 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15.463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível I, Grau A, da Unidade Acadêmica de Divinópolis, JAQUE-
LINE APARECIDA CAMPOS, MASP n.° 13817754, classificada no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 027/2018, vaga 002, com a carga horária de 20 horas aula semanais, 
no período de 18/02/2019 à 31/12/2019.
ATO N.º 719/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Divinópolis, 
KAROLLINY DANIELLE SANTOS, MASP n.° 12518015, classifi-
cada no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Tem-
porária, nº 025/2018, vaga 063, com a carga horária de 20 horas aula 
semanais, no período de 18/02/2019 à 31/12/2019.
ATO N.º 724/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Divinópolis, 
POLIANA DO AMARAL BENFICA , MASP n.° 14447767, classifi-
cada no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Tem-
porária, nº 025/2018, vaga 039, com a carga horária de 20 horas aula 
semanais, no período de 18/02/2019 à 31/12/2019.
ATO N.º 725/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Edu-
cação Superior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Divinó-
polis, RENATO SILVA LEAL, MASP n.° 14446520, classificado no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 025/2018, vaga 098, com a carga horária de 20 horas aula semanais, 
no período de 18/02/2019 à 31/12/2019.
ATO N.º 730/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Divinópolis, 
MÁRCIA HELENA FERREIRA, MASP n.° 13891759, classificada no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 025/2018, vaga 070, com a carga horária de 20 horas aula semanais, 
no período de 18/02/2019 à 31/12/2019.
ATO N.º 731/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Edu-
cação Superior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Divinó-
polis, MATHEuS DE FARIA E OLIvEIRA BARRETO, MASP n .° 
13816848, classificado no Edital do Processo Seletivo Simplificado 
para designação Temporária, nº 025/2018, vaga 078, com a carga horá-
ria de 20 horas aula semanais, no período de 18/02/2019 à 31/12/2019.
ATO N.º 770/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º. 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15.463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Divinópolis, DIO-
LINA ALMADA ALVIM NETA, classificada no Edital do Processo 
Seletivo Simplificado para Designação Temporária nº 025/2018, vaga 
014, com a carga horária de 20 (vinte) horas aula semanais, no período 
compreendido entre 18/02/2019 a 31/07/2019.
ATO N.º 771/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Divinópo-
lis, CAMILA TEIXEIRA HELENO DE ARAUJO, classificada no Edi-
tal do Processo Seletivo Simplificado para Designação Temporária nº 
025/2018, vaga 018, com a carga horária de 20 (vinte) horas aula sema-
nais, no período compreendido entre 18/02/2019 a 31/12/2019.
ATO N.º 772/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º. 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15.463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Divinópolis, ELI-
ZETH NEVES CARDOSO SOARES, classificada no Edital do Pro-
cesso Seletivo Simplificado para Designação Temporária nº 025/2018, 
vaga 077, com a carga horária de 20 (vinte) horas aula semanais, no 
período compreendido entre 18/02/2019 a 31/12/2019.
ATO N.º 778/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Edu-
cação Superior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, 
PAULA MARIA RATTIS TEIXEIRA, classificada no Edital do Pro-
cesso Seletivo Simplificado para Designação Temporária nº 019/2018, 
vaga 173, com a carga horária de 20 (vinte) horas aula semanais, no 
período compreendido entre 18/02/2019 a 21/04/2019.
ATO N.º 779/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º. 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15.463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação 
Superior, Nível I, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, LARISSA 
DOLENC DE MORAES DE CASTRO, classificada no Edital do Pro-
cesso Seletivo Simplificado para Designação Temporária nº 019/2018, 
vaga 115, com a carga horária de 20 (vinte) horas aula semanais, no 
período compreendido entre 18/02/2019 a 31/12/2019.
ATO N.º 732/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Edu-
cação Superior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, 
LuIZ CAMILO SILvEIRA TEODORO, MASP n .° 13862867, clas-
sificado no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação 
Temporária, nº 019/2018, vaga 019, com a carga horária de 20 horas 
aula semanais, no período de 15/02/2019 à 31/12/2019.
ATO N.º 733/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º. 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada pelo 
Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15.463 de 13 
de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Superior, 

Secretaria de Estado 
de cultura

Secretário: Marcelo Landi Matte

Fundação clóvis Salgado - FcS
ATO 25

A Presidente da Fundação Clóvis Salgado em Exercício, no uso de suas 
atribuições legais, e conforme disposto no Edital Para Processo Sele-
tivo de Professor de Arte para as Escolas de Teatro, Dança e Música, 
do CEFART - Centro De Formação Artística eTecnológica da Fundação 
Clóvis Salgado, para o ano letivo de 2019, designa,nos termos do art . 
10, da Lei nº 10 .254, de 20 de julho de 1990, da Lei nº 13 .656, de 14 de 
julho de 2000, da Lei n° 15 .467, de 13 de janeiro de 2005, por desistên-
cia da vaga oProfessor de Arte abaixo relacionado .
OTávIO AuGuSTO COTTA PIRES DE CARvALHO- Núcleo Temá-
tico Música – violão, Prática de Conjunto, Teoria Musical, Musicaliza-
ção e demais conteúdos complementares à formação em música .
BELO HORIZONTE, 21 DE FEvEREIRO DE 2018 - KáTIA MARÍ-
LIA SILvEIRA CARNEIRO - PRESIDENTE EM ExERCÍCIO .
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Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento 

e integração do 
Norte e Nordeste 
de minas Gerais

instituto de Desenvolvimento 
do Norte e Nordeste de 
minas Gerais - iDENE

RETIFICAÇÃO
Retificação EXTRATO DE PORTARIA IDENE Nº 3, DE 15 DE 
FEVEREIRO DE 2019, publicada em 21/02/2019.
Onde lê-se: 15 DE FEvEREIRO DE 2019,
Leia-se: 20 DE FEvEREIRO DE 2019 .
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Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento 
Econômico, ciência, 
tecnologia e Ensino 

Superior
Secretário: Manoel vitor de Mendonça Filho

Expediente
*RESOLuÇÃO SEDECTES Nº 8, DE 15 DE FEvEREIRO DE 2019 .

Dispõe sobre a progressão nas carreiras da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior .
(MG 16/02/2019)

RETIFICAÇÃO:

No Anexo I, onde se lê: “Karyne Murthé Miranda”, leia-se: “Karyne 
Mourthé Miranda”;

*Retificação em virtude de incorreção verificada na revisão final.
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universidade do Estado de 
minas Gerais - uEmG

Reitora: Profª Lavínia Rosa Rodrigues

RESOLUÇÃO CONUN/UEMG Nº 423, de 20 de fevereiro de 2019.
Regulamenta as atividades de extensão realizadas pela universidade 
do Estado de Minas Gerais - uEMG sob a forma de prestação de ser-
viços à comunidade .
O Conselho universitário – CONuN da universidade do Estado de 
Minas Gerais – uEMG, no uso de suas atribuições estatutárias e regi-
mentais, tendo em vista o art . 78, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 46 .352, de 
25 de novembro de 2013,
RESOLvE:
Art . 1º Ficam as atividades de extensão realizadas pela universidade do 
Estado de Minas Gerais, sob a forma de prestação de serviços à comu-
nidade, regulamentadas nos termos da presente Resolução .
Art . 2º A prestação de serviços a que se refere o art . 1º consiste na 
realização de atividades extensionistas, com transferência à comuni-
dade, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas, do conhecimento gerado 
e instalado na Instituição, incluindo-se nesse conceito as assessorias 
e consultorias, e se caracteriza pela inseparabilidade entre processo e 
produto, não resultando na posse de um bem .
§1° Todo projeto ou atividade de extensão realizado sob forma de pres-
tação de serviços à comunidade deverá caracterizar a natureza acadê-
mica e a relevância da atividade, bem como seu vínculo com os planos 
de trabalho do docente .

§2° As atividades a que se refere o caput do presente artigo deverão 
ser aprovadas pelo Departamento de lotação do professor envolvido, 
quando houver, ou pelo Diretor da unidade .
Art . 3º As atividades de extensão disciplinadas pela presente resolução 
compreendem:
I- atendimento ao público em espaços de cultura, ciência, educação, 
esporte e tecnologia;
II- atividade de consultoria, assessoria e curadoria;
III- atividades de propriedade intelectual que envolvam depósito de 
patentes, registro de marcas e softwares, contrato de transferência de 
tecnologia, registro de direitos autorais;
Iv - exames e laudos técnicos;
v - atendimento jurídico e judicial;
vI - atendimento em saúde humana;
vII - atendimento em saúde animal;
vIII - elaboração e execução de Projetos Técnicos;
Ix - análises e demais atividades laboratoriais;
X - prestação de serviços específicos de agência escola de publicidade, 
propaganda e jornalismo;
xI - edição, publicação e distribuição de livros, periódicos e 
congêneres;
xII - outras atividades de natureza similar .
Art . 4º As atividades de extensão que envolvam a prestação de servi-
ços à comunidade, realizadas por docentes, com o apoio de servidores 
técnico-administrativos, poderão ser objeto de contratos, convênios ou 
instrumentos similares, firmados pela Universidade do Estado de Minas 
Gerais, observada a legislação específica.
§1º A prestação de serviços realizada em conformidade com essa norma 
será considerada parte integrante do relatório de atividades do docente .
§2º A prestação de serviços não poderá resultar em prejuízo das demais 
atividades acadêmicas ou funcionais do servidor técnico-administrativo 
e não poderá implicar ampliação de sua jornada de trabalho .
§3º A prestação de serviços deverá ser coordenada por um docente da 
uEMG, mediante prévia aprovação do Departamento a que estiver 
vinculado .
Art . 5º A contratação da prestação de serviços onerosa, por meio dos 
laboratórios, agências e demais estruturas da uEMG, poderá ser rea-
lizada por pessoa física ou jurídica, devendo a gestão financeira dos 
recursos se dar na forma dos arts . 3º, 5º e 6º, § 1º, da Lei nº 22 .929, de 
12 de janeiro de 2018 .
Parágrafo único . Os laboratórios, agências e demais estruturas a que se 
refere o caput deverão estar sob a coordenação de um docente da uni-
dade, que deverá encaminhar, anualmente, à Coordenação de Extensão 
da unidade e à Pró-reitoria de Extensão da uEMG, relatórios sobre 
o trabalho realizado, contendo os resultados alcançados e a prestação 
de contas .
Art . 6º Cada ação ou conjunto de ações de prestação de serviço deverá 
ser cadastrada, pelo coordenador, no Sistema Integrado de Registro 
Acadêmico-SIGA, no módulo referente à Extensão, na “categoria/ati-
vidade” “prestação de serviços” .
Art . 7º O Coordenador da atividade de Prestação de Serviços encami-
nhará ao Coordenador de Extensão o relatório final da mesma, até 30 
dias após seu término .
Parágrafo único . Após ser avaliado pelo Coordenador de Extensão, o 
relatório deverá ser encaminhado à Pró-reitoria de Extensão .
Art . 8º As atividades de extensão que envolvam a prestação de serviços 
poderão ser realizadas de forma gratuita ou mediante pagamento .
§1º A prestação de serviços, quando gratuita, terá essa condição explici-
tada no próprio projeto, com a respectiva justificativa, e poderá ser rea-
lizada, desde que executada com recursos próprios do proponente .
§2º A prestação de serviços, quando onerosa, exigindo o pagamento por 
parte de terceiros, deverá ter explicitada no próprio projeto, orçamento 
contendo a discriminação e a justificativa de cada item financiado.
§3º A realização das atividades a que se refere o caput deverá se dar 
mediante interveniência de Fundação de Apoio, observadas as dispo-
sições contidas no art . 5º da presente resolução, devendo a planilha de 
custos conter o percentual destinado aos custos indiretos necessários à 
execução do objeto .
§4º Quando houver remuneração de participante no projeto, a mesma 
deverá ser realizada por meio de pagamento de bolsa, convertida a par-
tir do recurso financeiro obtido pelo próprio projeto, observadas as dis-
posições contidas na Lei nº 22 .929, de 12 de janeiro de 2008, e no 
Decreto nº 47 .512, de 15 de outubro de 2018 .
§5º Caso seja comprometida a entrada de recurso financeiro no pro-
jeto, por qualquer motivo, o pagamento de bolsa aos participantes do 
projeto será automaticamente interrompido, sem qualquer ônus para a 
universidade .
§6º A prestação de serviço com caráter de continuidade e com objetivo 
idêntico poderá se dar com base em um mesmo projeto de referência, 
bastando a renovação do cronograma anual de trabalho .
§7º Do total de recursos envolvidos em cada prestação de serviços, será 
destinado o percentual mínimo de 10% para a universidade, de 10% 
para a respectiva unidade Acadêmica, e de 30% para manutenção e 
atualização dos equipamentos e materiais de consumo do setor, labora-
tório, núcleo, agência, órgão ou centro ao qual o projeto esteja relacio-
nado, excluídos os valores destinados à Fundação de Apoio .
§8º Caso a prestação de serviços elencadas no art . 2º, I a vIII, desta 
Resolução envolva apenas atividade do professor, com ou sem apoio 
de servidor técnico-administrativo da universidade, e sem utilização 
de laboratório, núcleo, agência, órgão, centro ou qualquer outro setor, 
será destinado o percentual mínimo de 10% para a universidade, de 
10% para a respectiva unidade Acadêmica, e o percentual restante ao 
professor ou técnico, por meio de bolsas pré-fixadas, resguardados os 
valores dos custos indiretos para realização do projeto, destinados à 
Fundação de Apoio .
§9º Caso o projeto esteja vinculado a mais de um setor, laboratório, 
núcleo, agência ou centro, os percentuais previstos no §7º do presente 
artigo deverão ser repartidos de forma igualitária entre os envolvidos .
Art . 9º Em nenhuma hipótese, a prestação de serviços em projetos 
de extensão, por docentes ou por servidores técnico-administrativos, 
poderá originar vínculo empregatício com o contratante ou interve-
niente, ou acarretar, no que diz respeito à universidade, ônus ou vanta-
gens adicionais para os envolvidos .
Art . 10 Os projetos de extensão com prestação de serviços que contem-
plem a possibilidade de processos de registro de propriedade intelectual 
já deverão especificar os dados pertinentes a direitos autorais e patentes 
sobre bens, processos e serviços, assegurado o percentual reservado à 
universidade .
Art . 11 Compete à Pró-reitoria de Extensão orientar sobre procedimen-
tos e documentos necessários à tramitação das atividades extensionistas 
a que se refere esta Resolução .
Art . 12 Os casos omissos deverão ser avaliados pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão – COEPE .
Art. 13 Fica revogada a Resolução CONUN/UEMG Nº 358 de 09 de 
agosto de 2016 .
Art . 14 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .
Reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
aos 20 de fevereiro de 2019 .
Lavínia Rosa Rodrigues
Presidente do Conselho universitário .
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