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1. Introdução 
 

O I Encontro de Servidores da Universidade Federal de Uberlândia: desafios e 
perspectivas, realizado no Campus Santa Mônica, nos dias 6 e 7 de agosto de 2013, 

reuniu os servidores docentes e técnico-administrativos para refletirem conjuntamente 

sobre as transformações experimentadas pela UFU, nos últimos anos, e a repercussão 

destas no âmbito de uma Universidade em expansão. 

O ensino superior no Brasil passou por muitas mudanças nas últimas décadas. 

Desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 1996, até as 

novas políticas para o ensino superior no Governo Lula, observa-se a conformação de um 

sistema com características peculiares: que reforçou alguns traços históricos (como a 

elevada participação de instituições privadas) e introduziu inovações (como as formas de 

acesso orientadas aos segmentos populacionais de baixa renda e as avaliações).  

No caso da rede de universidades federais, o período recente foi marcado por 

expressiva expansão – propiciada pela implementação do Programa de Expansão Fase I e 

do REUNI - após uma década de quase estagnação.  Entre 2003 e 2010 o número de 

campus das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) cresceu 85,8%1, as matrículas 

cresceram 60,8% (INEP, 2003 e 2010) e o número de docentes do magistério superior foi 

ampliado em 50,8% (MPOG, 2003 e 2011). Ao todo, foram criadas 14 universidades e 127 

novos campi, conforme informações encontradas no site do Ministério da Educação2. 

 Em meio à expansão da rede federal de ensino, o Governo buscou, a partir da 

organização de um conjunto de ações, estruturar uma política nacional de recursos 

humanos. Assim, instituiu-se a “Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal”, cujo 

objetivo é o de estabelecer uma política de capacitação permanente dos servidores; 

definiram-se diretrizes gerais do sistema de avaliação de desempenho; foram 

estruturadas/criadas carreiras e tabelas remuneratórias (com destaque para as 

modificações introduzidas nas carreiras de TAE e Docentes do magistério superior); as 

ações de saúde foram ampliadas, entre outras.  

 Implementar a política de recursos humanos apresenta-se como um desafio para os 

órgãos do Governo Federal. Ao mesmo tempo, é preciso avaliar permanentemente suas 
                                                             
1http://painel.mec.gov.br/academico/mapaSupProf/acao/S. 
2http://reuni.mec.gov.br/ e http://painel.mec.gov.br/academico/mapaSupProf/acao/S. 
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diretrizes, publicizar suas informações e democratizar as instâncias decisórias e de 

execução. 
 Neste sentido, a proposta inovadora do I Encontro de Servidores da Universidade 
Federal de Uberlândia: desafios e perspectivas foi de criar um espaço de reflexão sobre 

a política de recursos humanos e definir ações prioritárias, neste campo, para os próximos 

anos.  

A designação de I Encontro de Servidores da UFU se deve à metodologia adotada 

para a realização do mesmo, composta por três tipos de atividades: mesas redondas, 

grupos de trabalho e plenária final, envolvendo docentes e técnico-administrativos, na 

composição de um documento com propostas de políticas e ações a serem implementadas 

pela Reitoria da UFU. 

Na mesa de abertura debateu-se o tema “Política de Recursos Humanos na 

Universidade Federal de Uberlândia: desafios e perspectivas”, incluindo a experiência dos 

expositores externos sobre o Programa de Modernização da Gestão Pública, 

implementado pela Universidade Federal do Espírito Santo. 

Nos quatro grupos de trabalho, cujos temas foram definidos pela comissão 

organizadora, os servidores debateram a política de recursos humanos na Universidade 

Federal de Uberlândia, à luz das diretrizes gerais da política nacional, elucidada na 

exposição realizada pela manhã, por ocasião da mesa de abertura. 

Na mesa 2, o tema Políticas Públicas para o Desenvolvimento das Pessoas foi 

abordado em perspectiva ampla e, em seguida, os presentes tiveram oportunidade de 

apresentar seus questionamentos, debatendo com os expositores. 

As propostas colhidas nos grupos de trabalho foram reunidas em um documento e 

apresentadas na Plenária, que aconteceu na tarde do segundo dia, quando os 

participantes do I Encontro discutiram e aprovaram as mesmas, compondo este 

documento final que norteará as ações da Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UFU 

pelos próximos quatro anos. Tal documento, consolidado na plenária, também será 

considerado a base para o documento PROREH / UFU a ser encaminhado para o 

Encontro Nacional de Dirigentes de Recursos Humanos. 

Finalmente, o presente relato subdivide-se nas seguintes partes: programação 

(modelos das chamadas de divulgação), propostas dos grupos de trabalho aprovadas nas 

plenárias, avaliação do encontro, apresentação da equipe organizadora e agradecimentos. 
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2. Programação 
 

Aqui estão disponíveis as chamadas de divulgação do evento, incluindo a 
programação dos trabalhos do encontro e a agenda cultural. 

 

 

1º Encontro dos Servidores da UFU: desafios e perspectivas. 
 

Local:  Bloco 3Q Campus Santa Mônica 
 

Período de inscrição: 15 de julho a 2 de agosto de 2013 
Inscrições realizadas pelo endereço eletrônico  

www.proreh.ufu.br/encontrodeservidores 
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PROGRAMAÇAO 
6/8/2013 (TERÇA-FEIRA) 

8h      Credenciamento com café "corajoso" 
8h30  Abertura do I Encontro dos Servidores da UFU 
                             Apresentação do Coral da UFU 
9h      Mesa 1: “Política de Recursos Humanos na Universidade  
                         Federal de Uberlândia: desafios e perspectivas” 

         Expositores:   Marlene Marins de Camargos Borges  
                                    Pró-reitora de Recursos Humanos / UFU 
                                Marcelo Rosa Pereira   
                                     Coordenador do Programa de Modernização da Gestão Pública / UFES 
                                Francisco Caniçali     
                                      Coordenador Técnico do Programa de Modernização da GP / UFES 
 
10h30     Debate 
11h30     Intervalo para almoço 

13h30    Grupos de Trabalho sobre os temas: 

   I – Carreira Docente: Lei 12772/2012,  estágio probatório e avaliação de desempenho 
   II- Carreira Técnico-Administrativo: capacitação, qualificação e avaliação de desempenho 
   III –   Relações no Trabalho 
   IV –   Saúde do Servidor  
 

15h30   Café "medroso" com apresentação Orquestra do Cerrado 
16h às 17h30  Retorno aos Grupos de Trabalho  
 

7/8/2013 - QUARTA-FEIRA 

8h      Café da manhã "medroso" com Moda de Viola 

8h30  Mesa 2: “Políticas Públicas de Desenvolvimento de Pessoas” 

          Expositores:  Maria Júlia Pantoja de Britto 
                         Professora da UNB/ENAP, ex-Coordenadora Geral de Políticas de  
                         Desenvolvimento de Pessoas do Ministério do Planejamento e Gestão 
    

                                Luiz Osório Rocha dos Santos 
                                  Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento da UFPel 
                                  ex-Pró-Reitor de Recursos Humanos da UFPel 

 
10h30 Debate 
11h30 Intervalo para almoço 
13h30 Plenária: Carreira Docente; Carreira Técnico-Administrativo; Relações no Trabalho  
                           e  Saúde do Servidor. 

                 Apresentação cultural Diversão Light 
17h30 Encerramento  
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3. Propostas aprovadas pela Plenária 
 

Consolidação das propostas dos Grupos de Trabalho 

aprovadas na Plenária do dia 7/8/2013 

 

 

GT 1  - CARREIRA DOCENTE 

 

Facilitador: Antomar Araújo Ferreira 

Relator: Duílio Júlio 

 

Propostas 

1 – Que a proposta de resolução unificada, especificadamente no roteiro de pontuação, 
valorize mais as atividades ligadas a graduação, principalmente nos itens relativos às 
aulas, orientações e atividades de pesquisa e extensão, e retorne às Unidades 
Acadêmicas para discussão; 

2 - Promover momento de discussão e debate entre os docentes sobre o tema “avaliação 
docente” na perspectiva da Lei 12.772;  

3 - Na proposta de resolução unificada, especificadamente no roteiro de pontuação, no 
item 1, deixar apenas aulas presenciais e criar um novo item para a educação a distância, 
e também repensar a pontuação do EaD; 

4 – Normatizar os afastamentos previstos na Lei 12.772, bem como os critérios de 
avaliação do estágio probatório dos docentes que se afastarem antes dos 36 meses de 
serviço como docente na Universidade Federal de Uberlândia; 

5 – promoção de amplo debate junto aos docentes da UFU, da proposta de resolução 
unificada, tendo em vista que poucas unidades apresentaram contribuições e algumas nem 
discutiram com seus docentes, sendo realizado também nos campi avançados; 

6 – Normatizar e atualizar o papel da CPPD na UFU; 

7 - Atualizar o regimento da CPPD na UFU. 
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GT 2  - Carreira Técnico-Administrativo: capacitação, qualificação e avaliação de 
desempenho. 

 

Facilitadores: Marcelo R. Pereira e Francisco Caniçali 

Relatores: Lauana Araújo Silva e Luis Carlos de Melo  

 

Propostas 

1 – Política de incentivo à qualificação (Educação Formal) 

a) Liberação parcial (20h) ser aprovada novamente sem redução salarial e 
sem necessidade de reposição de carga horária;  

b) Aproximação da educação formal com as ações de capacitação para todos 
os níveis; 

c) Flexibilização e celeridade dos pedidos de horário especial, capacitação e 
liberação para participação em eventos; 

d) Política interna institucional para licença integral;  
e) Programa de bolsas para custear cursos de educação formal; 
f) Aderir ao mestrado profissional em gestão pública à distância 

(Capes/Andifes); 
g) Curso de preparação para prova da ANPAD; 
h) Promover a Mobilidade Acadêmica junto aos TAEs; 
i) Criar um mestrado profissional UFU para servidor técnico-administrativo;  

j) Verificar a possibilidade do Minter e Dinter serem contratados pela UFU; 
k) Política de aproveitamento das vagas excedentes dos programas de 

educação formal; 
l) Regulação interna para tratamento isonômico da liberação entre os 

servidores. 
                        

2- Carga Horária de 30h semanais 

a) Instituição de uma equipe para elaboração de um dossiê para embasar a 
jornada de 30h. 

 

3- Implantação de um plano de dimensionamento do quadro de pessoal; 

4- Rever programa de capacitação (educação não formal) 

a) Ampliação da ação de capacitação em todos os campi da universidade; 
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b) Maior clareza na definição das demandas de ação de capacitação; 
c) Regulamentar internamente (ufu) a licença capacitação; 
d) Assegurar a participação da base na elaboração e aprovação das 

políticas citadas; 
e) Renegociação das propostas de cursos de capacitação; 
f) Melhorar a comunicação da PROREH/DICAP com os setores no sentido 

de haver maior interação dos tas nas propostas de ações de capacitação 
e também para que tas capacitados ofereçam ações; 

5- Encaminhar a solicitação de ampliação dos níveis de capacitação aos órgãos 
competentes. 

6- Encaminhar aos órgãos competentes a ampliação do teto de capacitação (nível IV) e a 
cada interstício de 18 meses, o servidor receba um percentual (valorização) no 
vencimento básico por capacitações apresentadas com carga horária mínima em cada 
nível de classificação. 

7- Criar política de valorização para a produção científica e de extensão dos TAEs. 

a) Criação de bolsas para projetos de pesquisas, extensão e orientação/tutorial;  

b) Que a produção científica dos tas pontue para as unidades acadêmicas e 
administrativas, pois no modelo de hoje as políticas são voltadas para a 
produção do docente e a produção do TAE não é considerada, tampouco 
valorizada, chegando ao ponto de não existir verba para esse TAE (por exemplo 
diária/passagens para participar de eventos) sendo que além da produção 
científica (apresentação) ele tem até orientandos; 

c) Reconhecimento pela PROPP das atividades de pesquisa promovidas pelos tas 
de todos os níveis, bem como a participação destes na seleção de iniciação 
científica como orientadores.  

8 – Programa de capacitação de gestores. 

a) Ocupação de cargo de chefia condicionada a participar do programa de 
capacitação de gestores conforme Decreto 5825; 

b) Rodízio nos cargos de chefia e gerência dos setores lotados por técnicos-
administrativos; 

c) Não haver exclusividade de capacitação para os gestores mas serem 
todos os servidores técnicos-administrativos investidos como gestores em 
potencial; 

d) Investir na capacitação gestões colegiadas. 
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9- Rever o processo de avaliação de desempenho de acordo com os moldes do Decreto 
5825.  

a) Rever as avaliações de desempenho e estágio probatório dentro da UFU, 
levando em consideração o caráter quantitativo e qualitativo.  

10- Criar incentivos para projetos de inovação dos processos de trabalho.  

11- Reavaliar o índice percentual relacionado ao incentivo a qualificação, mestrado e 
doutorado. 

12- Valorizar as demais especializações, em que a partir da segunda especialização, por 
exemplo, se ganhe um percentual adicional:  Se na primeira especialização recebe 
30%, com a segunda 10% a mais, totalizando 40%. 

13- Acabar com a correlação indireta no Anexo IV da Lei 11.091 e alterações posteriores.  

14- Que a gestão encaminhe pedidos de concursos públicos para todos os cargos, 
inclusive para os cargos extintos.  

15- Que a gestão encaminhe pedido de aumento de vagas para os diversos cargos de 
TAE levando em consideração a expansão da universidade.  
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GT 3 -  Relações no Trabalho 

 
Facilitadora: Áurea de Fátima Oliveira 

 
Relatores:  

Daniel Cury 
Fabiana de Oliveira Silva 

Marília Christina Arantes Melo 
Susi Reis da Mota 

Valéria Resende Teixeira 
 

Propostas 

1 - Valorização/reconhecimento profissional 

a) Como: Conceder aos T.As. o acesso aos seus direitos: liberação para 
Mestrado e Doutorado; quem: Colegiado/Chefia/PROREH; 

b) Licença-capacitação e viabilizar o Mestrado Profissional; 
viabilizar/normatizar a saída, sem prejuízo ao Setor, propondo a 
substituição do servidor ou a volta da liberação Parcial; dificuldade de 
liberação do servidor para capacitação; 

c)  Colegiado/Chefia/PROREH; O que fazer: melhorar a divulgação dos 
eventos de capacitação e a chefia incentivar a participação dos servidores 
nos mesmos. 

2 - Comunicação 

a) Melhoria do site da UFU, tornando-o mais acessível aos usuários; criar um 
Boletim Informativo do Setor; treinamento aos servidores terceirizados que 
ocupam cargos de atendentes; treinamento de integração para novos 
servidores; orientação dos gestores para acolhimento de novos servidores; 
treinar os servidores para o acesso à Internet, em todos os níveis; 
descentralizar informações/conhecimentos; compartilhar as informações 
relativas ao trabalho, que podem ser divulgadas; 

b) Disponibilizar documentos on-line referentes a toda estrutura e expansão 
da UFU e campi. 

 

3 - Capacitação do gestor 

a) Pré-requisitos essenciais para ocupar cargos de chefia: liderança, gestão 
eficiente, processo administrativo disciplinar (apresentar a questão do 
assédio moral), cursos específicos por área (para os atuais e futuros 
chefes);  
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b) Que seja feita uma prévia consulta em cada setor para verificação do 
candidato ser ou não aprovado (pesquisa de clima organizacional em 
todos os setores da Universidade, de forma periódica e anônima);  

c) Que a PROREH seja comunicada sobre a necessidade de capacitação 
específica das chefias; preparação de futuros gestores com as equipes 
multidisciplinares da UFU;  

d) Deveria ser feita uma pesquisa pelo R.H. sobre perfil de competência e um 
mapeamento de competência para definir as habilidades de gestores 
(alinhamento das habilidades com mapeamento do perfil de competências 
dos gestores);  

e) Formação continuada dos gestores;  
f) Presença de um tutor para acompanhar o servidor novato no período de 

integração.  

 

4 - Atribuições dos cargos 

a) Descrição das atribuições dos cargos feita pelos órgãos superiores, a qual 
deverá ser documentada e validada; 

b) Fluxograma de trabalho; 
c) Tem ligação direta com a especificidade do local de trabalho, com o perfil 

generalista, ou não, a ser avaliado, respeitando o nível de competência de 
cada servidor da área. Estabelecer a sequência do trabalho a ser realizado 
dentro do Setor; 

d) Intervenção em caso de problemas; 
e) Criação de uma Comissão de Ética nas Relações de Trabalho para 

resolução de conflitos. 

 

5 - Outros 

a) Participação dos TAs nas diversas instâncias decisórias da UFU; 
b) Participação dos TAs nos Colegiados dos Cursos; 
c) Discutir relação da UFU com as empresas terceirizadas e seus 

funcionários; 
d) Combater o bullying e a discriminação dos TAs na UFU. 
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GT 4 - SAÚDE OCUPACIONAL 

Facilitadores:  Maria Estela Brigante Mellão 

   Evelise Crosara 

                     José Humberto de Almeida 

Relatores: Daniela Aparecida da S. Moreira Ramos 

Vera Lúcia N. Reis 

 

Propostas 

1 – Exames periódicos 

a) Expansão do espaço da DIRQS – Santa Mônica (atendimento médico, 
enfermagem, programas e ambulância; 

b) Treinamento específico para motorista da ambulância (curso oferecido pelo 
SEST/SENAT); 

c) Maior divulgação dos serviços prestados pela DIRQS; 
d) Inclusão de avaliação psicológica; 
e) Acompanhamento dos acidentes de trabalho. 

 
 
2 – Engenharia de segurança do trabalho 

a) Criação da CISPE; 
b) Cursos de capacitação em segurança do trabalho. 

 
 
3 – Oficina da vida 

a) Divulgação dos trabalhos realizados pela OV; 
b) Acompanhamentos aos pacientes que já tiveram alta. 

 
 

4 – Setor de perícia 

a) Humanização no atendimento da JUMOF; 
b) Acompanhamento aos servidores readaptados; 
c) Esclarecimento quanto a cortes no período de afastamento - contestação 

de atestados; 
d) Técnicos administrativos substitutos durante a ausência de servidores 

afastados.    
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5 – Assistência 

a) Humanização do atendimento do NAASS/Ambulatório de Saúde do 
Servidor; 

b) Viabilidade de programas destinados aos aposentados; 
c) Divulgação dos programas de saúde; 
d) Ampliação do atendimento no Campus Santa Mônica; 
e) Visibilidade do extrato da UNIMED (Saúde Suplementar); 
f) Fiscalização e controle das ações da Saúde Suplementar; 
g) Avaliação para implantação de autogestão na Saúde Suplementar; 
h) Sensibilização das chefias quanto a liberação dos servidores para 

participação nos programas de saúde; 
i) Ginástica laboral aos servidores nos setores; 
j) Estudar a adesão dos servidores nos programas de saúde já existentes. 

 

6 - Outros   

a) Liberação da sede da Asufub para uso dos servidores. 
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4. Avaliação do Encontro 
 

 

Foram coletadas junto aos participantes do encontro suas impressões relativas a 

aspectos diversos do evento (organização, divulgação, conteúdo das mesas redondas, 

escolha dos palestrantes, carga horária, espaço físico etc.). Os resultados estão 

sintetizados nos gráficos e tabelas a seguir, que trazem tanto dados gerais quanto 

avaliações específicas para cada parte do evento. De um modo geral, observando-se o 

conjunto de seus aspectos, a maioria dos participantes que responderam aos formulários 

coletores de impressões considerou o evento bom ou ótimo (87% das respostas). Entre as 

sugestões apresentadas pelos participantes entrevistados, destacam-se: ampliação do 

tempo de discussão nos grupos de trabalho; buscar a participação de um maior número de 

servidores e a realização de mais encontros desta natureza. 
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FIGURA 1 - Avaliação do I Encontro de Servidores da UFU - 2013 

 

Fonte: Questionário de avaliação do I Encontro de Servidores da UFU - 2013 
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FIGURA 2 - Observações e sugestões  

 

 

Fonte: Questionário de avaliação do I Encontro de Servidores da UFU - 2013 
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5. Equipe Organizadora 
 
Marlene Marins de Camargos Borges - Proreh 
Luiz Bertolucci Jr.  -  Dirpa / Proreh 
José Humberto de Almeida -  Dirqs / Proreh 
Lúcio Antônio Portilho  -  Dirap / Proreh 
Aidê Guimarães A. Ferreira - Dirpa / Proreh 
Darcilene C. Gomes - IE/Proreh 
Erica J. Sobrinho Dirpa - / Proreh 
Idelma Leitão S. Machado - CIS 
Jane Daniele S. Silva - HC UFU 
Juliana Messias Dornelas - GDHS/HC UFU 
Maria Estela B. Mellão - Dirqs / Proreh 
Marina G. B. Rabelo - Dirpa / Proreh 
Nivaldo Lucas da Silva - GDHS/HC 
Regina Célia Vidal - Dirpa / Proreh 
Rejane Alves Correa -  Setor de Eventos UFU 
Ricardo F. N. Vilarinho -  FACIP 
Rochele Pereira Soares - GDHS/HC 
Sérgio dos Santos Neves - Sintet / UFU 
Valéria Oliveira Silva - Proreh 
Victor Ferreira Martins - Sintet / UFU 
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6. Grupo de apoio 
 

A Proreh reconhece que a realização deste evento somente foi possível pela contribuição 
extraordinária de todos os servidores e servidoras, listados a seguir, aos quais agradece 
penhoradamente: 

   

Atividade no 
Encontro

Lotação Nome

Credenciamento DICAP Aidê Guimarães Abrahão Ferreira
DICAP Marilda Magna S. Azevedo
DICAP Larissa Naves Lourenço
DICAP Maria Aparecida Zago
DICAP Viviane Alves Carvalho
DICAP Luciana Souza Rodrigues
DIPAP Cleoni Garcia Pires
DIADO Pedro Santos Guimarães
SIAPS Marcelisa Santos
DIRQS Terezinha Lopes do Nascimento
GDHS Rute de Souza

Cerimonial EVENTOS  Rejane Alves Corrêa 
HC Jane Daniela S. Silva
CIS Idelma Machado
HC Juliana Messias Dornelas

Cafés PROREH Valéria  de Oliveira Silva
DIRPA Kaísa Karolina Pôrto
FACIP Ricardo Nogueira
DIRQS Adelita Freitas Rezende

Grupos de Trabalho
GTI Carreira Docente ESEBA Antomar Araújo Ferreira

DIADO Duílio Júlio Oliveira Santos
DIADO Erica Juvercina Sobrinho

GTII Carreira Técnico-
administrativo UFES Marcelo  Rosa Pereira

Francisco Caniçali
DIRPA Suhellen Souza Martins
DIPAP Halisson Ferreira S. Silva
DIPAP Sara Cristiane P. Lousa Silva
DIPAP Rita de Cássia Barbosa
FACIP Abaporang Paes Leme Alberto

GTIII Relações no 
Trabalho IP Áurea de Fátima Oliveira

DIRAP Marília Pereira Brasão
DEFIL Ciro Amaro Fernandes Nascimento
DEFIL Sandra Mara Bertolucci

GTIV Saúde do 
Servidor

DIRQS
José Humberto de Almeida

Maria Estela B. Mellão
Evelise M M Crosara

SESET Maiko Pedrosa Vital 
DIRQS Cláudia de Souza Rodrigues



19 
 

 
 

 

 

 

Continuação da equipe do I Encontro de Servidores da UFU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos contar com todos os servidores que apoiaram esta realização e outros colegas 

que somarão conosco no  II Encontro de Servidores da UFU 2014. 

  

SIAPS Joelma dos Reis Soares de Moura
SIAPS Leila Maria Silva Alvarenga

ou com necessidades GDHS Nivalda Gonçalves Silva
especiais SINTET Vitor Ferreira Martins 

CEPAE  Maria Ivonete Ramos

Assessoria à 
organização do evento HC Nivaldo Lucas da Silva

DIPAP Marina Grama Braga Rabelo
DIPAP Márcia Carrijo Pereira Salvador
DIPAP Sandra Viera Gonçalves
DIRPA Ilse Sehn 
DIRPA Edna Maria Soares Rodrigues

DOCENTE Darcilene Gomes
DIRPA Luiz Bertolucci Junior

PROREH Marlene Marins C Borges

Assessoria às Pessoas 
com Deficiência 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
 
Reitor 
Elmiro Santos Resende 
 
Vice-reitor 
Eduardo Nunes Guimarães 
 
Pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 
Dalva Maria de Oliveira Silva 
 
Pró-reitora de Graduação 
Marisa Lomônaco de Paula Naves 
  
Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
Marcelo Emílio Beletti 
 
Pró-reitor de Planejamento e Administração  
José Francisco Ribeiro 
 
Prefeito Universitário 
Reges Eduardo Franco Teodoro 
 
Pró-reitora de Recursos Humanos 
Marlene Marins de Camargos Borges 
 

Diretor de Administração de Pessoal 
Lúcio Antônio Portilho 
 
Diretor de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor 
José Humberto de Almeida 
 
Diretor de Provimento, Acompanhamento e Administração de Carreira 
Luiz Bertolucci Júnior 

 

 

Gestão 2012 - 2016 


