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PORTARIA SEI PROPP Nº 6, DE 02 DE MARÇO DE 2018

   

O PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS- GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso de suas atribuições legais, e da
competência que lhe confere a Portaria R nº 065 de 04 de Janeiro de 2017;

CONSIDERANDO, a delegação concedida por meio da Portaria R nº 188, de 20 de janeiro de 2009;

CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentar o valor das bolsas dos coordenadores de projetos de cursos de especialização apresentados no âmbito da
UFU;

CONSIDERANDO, que o art. 38 da Resolução 08/2017 do CONDIR determina, que a fixação das bolsas e retribuições pecuniárias devem levar em
consideração a formação do beneficiário, a natureza e a complexidade do projeto;

CONSIDERANDO, que se faz necessário evitar e corrigir qualquer distorção que torne desproporcional a retribuição recebida por Coordenador de Projeto de
Curso de Especialização e a Função Gratificada recebida por Coordenador de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu;

 

RESOLVE

Art. 1º. Para fins de fixação das bolsas ou retribuições previstas aos coordenadores de projetos de cursos de especialização, deve-se adotar como teto, o valor da
Função Gratificada a que fazem jus os Coordenadores de Programas de Pós-Graduação stricto sensu.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

 

Boletim de Serviço Eletrônico em 12/03/2018 
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique de Carvalho, Pró-Reitor(a), em 09/03/2018, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0324204 e o código CRC 3D3A7AD7.

 

Referência: Processo nº 23117.029436/2017-25 SEI nº 0324204

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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