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material de consumo, serviços de terceiros, aquisição de material permanente e 
equipamentos necessários ao desenvolvimento do curso, de acordo com o Sistema 
de Informação e Gestão vigente.
Art. 18. O curso de Extensão Universitária da UFRJ deve sempre possuir mais de 
50% do corpo ministrante formado por servidores docentes ou técnicos da UFRJ.
Art. 19. Ressalvadas as previsões constantes do convênio ou contrato, nenhum 
material permanente ou equipamento, fornecido diretamente ou adquirido  
com os recursos do convênio ou contrato, poderá ser entregue ao destinatário sem 
prévia baixa do Patrimônio pelo setor responsável por este serviço na Unidade 
em que o material ou equipamento tenha sido alocado, sob pena de responsabi- 
lidade do Coordenador do curso.
Art. 20. O Coordenador de um convênio ou contrato referente a curso de 
Extensão Universitária também prestará contas de sua gestão na forma e prazos da  
legislação pertinente, estipulados no referido convênio ou contrato.
Art. 21. A execução ou autorização de cursos sem observância das presentes  
normas configurará grave irregularidade, sujeitando o infrator às penalidades 
disciplinares cabíveis e ainda à restituição à Universidade das importâncias 
indevidamente recebidas e ao ressarcimento dos prejuízos a ela causados  
pelo uso indevido de seus recursos materiais e/ou humanos.
CAPÍTULO VII
Disposições Gerais
Art. 22. Qualquer alteração em curso já aprovado só se tornará efetiva quando, 
após a audiência dos colegiados competentes do órgão ministrante, for ratificada 
pela instância acadêmica.
Art. 23. Os casos omissos da presente regulamentação serão decididos pela 
instância acadêmica e pela Pró-Reitoria de Extensão.
Art. 24. Por suas peculiaridades e finalidades, os cursos de Extensão Universitária 
obedecem às definições específicas, estabelecidas nos Artigos 106, 107 e 112 do 
Estatuto da Universidade.
Art. 25. Os alunos regularmente matriculados nos Cursos de Extensão  
Universitária se submetem ao mesmo regime disciplinar aplicável aos alunos de 
Graduação e de Pós-Graduação da Universidade e, quando for o caso, à legislação 
pertinente em vigor.
Art. 26. A Pró-Reitoria de Extensão poderá reunir ou orientar as informações  
dos cursos de Extensão Universitária aprovados em áreas temáticas específicas,  
e/ou produzir catálogos, bem como, disponibilizar no seu site, outras formas 
relevantes de divulgação do que é oferecido pela Universidade.
Art. 27. Esta regulamentação entrará em vigor na data de sua publicação,  
devendo os cursos adaptarem-se a ela antes da abertura de novas inscrições.

ATOS DA PRÓ-REITORIA  
DE GESTÃO & GOVERNANÇA

PORTARIA Nº 2965, DE 05 DE ABRIL DE 2016

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 
da Portaria nº 5.235 de 17 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 30 de  
23 de julho de 2015 resolve:

Art. 1º Designar o servidor WALTER MOREIRA, ASSISTENTE EM 
ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 0374369, para exercer a função de 
fiscal do contrato nº 17/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa SOLUÇÕES 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – EIRELI, e como substituto eventual o servidor 
MÁRCIO PEREIRA REZENDE, CONTÍNUO, matrícula SIAPE nº 1125119.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados no INSTITUTO DE 
MATEMÁTICA, e são responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do 
contrato na esta unidade.

Art. 3º A luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, que o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada  
por um representante da Administração especialmente designado (...)

§1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

§2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.”

Art. 4º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço;  
Instruções para Localização da Portaria no BUFRJ.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 2966, DE 05 DE ABRIL DE 2016

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 
da Portaria nº 5.235 de 17 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 30 de  
23 de julho de 2015 resolve:

Art. 1º Designar o servidor EDMILSON MORAIS DOS SANTOS, 
ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIO, matrícula SIAPE nº 2010660, para exercer 
a função de fiscal do contrato nº 17/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa 
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – EIRELI, e como substituto  
eventual a servidora MONICA CONDE OLIVEIRA, ADMINISTRADOR, 
matrícula SIAPE nº 00363576.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados na COPPE, e são 
responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do contrato na COPPE, 
LAMCE e CENTRO DE SUPERCOMPUTAÇÃO.

Art. 3º A luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, que o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada  
por um representante da Administração especialmente designado (...)

§1º - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

§2º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção 
das medidas convenientes.”

Art. 4º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço;  
Instruções para Localização da Portaria no BUFRJ.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 2998, DE 06 DE ABRIL DE 2016

A Pró-Reitora de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Portaria 
nº 5235 de 17 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 30 de 23 de JULHO de 
2015 resolve:

Retificar a Portaria nº 4889 de 30 de junho de 2015 publicada no BUFRJ  
nº 28 de 09 de julho de 2015. Onde se lê GUILHERME DA COSTA CARVALHO 
MOREIRA DA SILVA, leia-se “GUILHERME DA COSTA CARVALHO 
MOREIRA DA SILVA, SIAPE 1864284”.

PORTARIA Nº 3014, DE 06 DE ABRIL DE 2016

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº 5.148, de 13 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 30, de 23 de 
julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor ROBSON GONÇALVES SILVA, VIGILANTE, 
matrícula SIAPE nº 0366966, para exercer a função de fiscal do contrato nº 37/2013, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa FRONT SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, 
e como substituto eventual o servidor EDMILSON SCHMITH, VIGILANTE 
matrícula SIAPE nº 0365536.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados na PREFEITURA 
UNIVERSITÁRIA, e são responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do 
contrato nos seguintes postos: PREFEITURA; PU – DIPRO; PU - DIVISÃO DE 
TRANSPORTES; PU - ESTAÇÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE PÚBLICO; 
PU – GARAGEM; PU – HORTO; PU - ILHA DO FUNDÃO GUARITA 1;  
PU - ILHA DO FUNDÃO GUARITA 2; PU - ILHA DO FUNDÃO GUARITA 3; 
PU - POSTOS PARA RONDA COM BICICLETA.

Art. 3º A luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, que o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administração especialmente designado (...)

§1º - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

§2º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção 
das medidas convenientes.”

Art. 4º Substituir a portaria nº 6513, de 21 de setembro de 2015, publicada no 
BUFRJ nº 39, de 24 de setembro de 2015.
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