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Órgão: Ministério da Educação/Universidade Federal do Oeste do Pará

PORTARIAS DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, no uso de suas atribuições

conferidas pelo Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial da União em 20 de

abril de 2018, Seção 2, pág. 1, e consoante as disposições legais e estatutárias vigentes, resolve:

Nº 380 - Suspender, pelo período de 1º de março de 2020 a 30 de junho de 2020, o prazo de

afastamento do País de MAURICIO BIGOLIN, Professor do Magistério Superior, para realização de curso de

Doutorado no Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, em Lisboa, Portugal, autorizado

pela Portaria nº 2.419, de 26 de setembro de 2016, e prorrogado pela Portaria nº 472/GR/UFOPA, de 4 de

novembro de 2019, em razão da paralisação das atividades nesse Instituto ocasionada pela pandemia do

novo coronavírus (Covid-19). (Processo nº 23204.010976/2019-18)

Nº 381 - Prorrogar, em caráter excepcional, pelo período de 26 de outubro de 2020 a 26 de

fevereiro de 2021, o prazo de afastamento do País de MAURICIO BIGOLIN, Professor do Magistério

Superior, para realização de curso de Doutorado no Instituto Superior de Agronomia da Universidade de

Lisboa, em Lisboa, Portugal, autorizado pela Portaria nº 2.419, de 26 de setembro de 2016, prorrogado pela

Portaria nº 472/GR/UFOPA, de 4 de novembro de 2019, e suspenso pela Portaria nº 380/2020 - REITORIA,

de 24 de novembro de 2020, em razão da paralisação das atividades nesse Instituto ocasionada pela

pandemia do novo coronavírus (Covid-19). (Processo nº 23204.010976/2019-18)

Nº 382 - Suspender, pelo período de 1º de março de 2020 a 30 de junho de 2020, o prazo de

afastamento do País de DAIANE PINHEIRO, Professora do Magistério Superior, para realização de curso de

Doutorado na Universidade de Lisboa, em Lisboa, Portugal, autorizado pela Portaria nº 2.413, de 15 de

setembro de 2016, e prorrogado pela Portaria nº 399, de 29 de novembro de 2019, em razão da

paralisação das atividades nessa Universidade ocasionada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

(Processo nº 23204.009632/2016-13)

Nº 383 - Prorrogar, em caráter excepcional, pelo período de 25 de outubro de 2020 a 25 de

fevereiro de 2021, o prazo de afastamento do País de DAIANE PINHEIRO, Professora do Magistério

Superior, para realização de curso de Doutorado na Universidade de Lisboa, em Lisboa, Portugal,

autorizado pela Portaria nº 2.413, de 15 de setembro de 2016, prorrogado pela Portaria nº 399, de 29 de

novembro de 2019, e suspenso pela Portaria nº 382/2020 - REITORIA, de 24 de novembro de 2020, em

razão da paralisação das atividades nessa Universidade ocasionada pela pandemia do novo coronavírus

(Covid-19). (Processo nº 23204.009632/2016-13)
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