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PORTARIA Nº 26, DE 04 DE ABRIL DE 2016 
 
O Reitor da Universidade Federal de Campina Grande, no uso de suas atribuições legais, e considerando a celebração do Termo 
de Execução Descentralizada de Recursos (TED) nº 146/2015, no valor global de 2.426.678,68 (dois milhões quatrocentos e 
vinte e seis mil seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos), firmado entre o Ministério da Saúde e a UFCG, em 
23 de dezembro de 2015, com vigência iniciada a partir daquela data, até 12 de dezembro de 2017, conforme o extrato publicado 
no D.O.U de 28 de dezembro de 2015, Seção 3, Página 52, resolve: 
 
Art. 1º Designar Marcos Vinicius Lia Fook, inscrito no CPF sob o nº. 218.951.554-87, Matrícula SIAPE nº. 2139926, ocupante do 
cargo de Professor do Magistério Superior, do quadro permanente de pessoal desta Universidade, lotado na Unidade Acadêmica 
de Engenharia de Materiais (UAEMAT), vinculada ao Centro de Ciências e Tecnologia (CCT), para coordenar a execução do 
Projeto intitulado Fomento ao Desenvolvimento, Qualificação e Inovação em Produtos Estratégicas para o SUS (CERTBIO), 
objeto do TED nº 146/2015, mencionado no preâmbulo. 

 
Art. 2º. Caberá ao Coordenador do Projeto: 

a) promover a execução do projeto na forma e prazos estabelecidos; 
b) aplicar os recursos exclusivamente na consecução do objeto; 
c) empreender esforços visando o alcance dos objetivos e metas pactuados; 
d) elaborar relatórios sobre o andamento da execução do projeto, quando solicitados; 
e) auxiliar na elaboração da Prestação de Contas parcial ou final, no que lhe couber. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

JOSÉ EDILSON DE AMORIM 
Reitor 

 

 
PORTARIA Nº 27, DE 04 DE ABRIL DE 2016 
 
O Reitor da Universidade Federal de Campina Grande, no uso de suas atribuições legais, e considerando a celebração do Termo 
de Execução Descentralizada de Recursos (TED) nº 142/2015, no valor global de 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), 
firmado entre o Ministério da Saúde e a UFCG, em 23 de dezembro de 2015, com vigência iniciada a partir daquela data, até 20 
de julho de 2016, conforme o extrato publicado no D.O.U de 28 de dezembro de 2015, Seção 3, Página 52, resolve: 
 
Art. 1º Designar Marcos Vinicius Lia Fook, inscrito no CPF sob o nº. 218.951.554-87, Matrícula SIAPE nº. 2139926, ocupante do 
cargo de Professor do Magistério Superior, do quadro permanente de pessoal desta Universidade, lotado na Unidade Acadêmica 
de Engenharia de Materiais (UAEMAT), vinculada ao Centro de Ciências e Tecnologia (CCT), para coordenar a execução do 
Projeto intitulado Fomento ao Desenvolvimento, Qualificação e Inovação em Produtos Estratégicas para o SUS (CERTBIO), 
objeto do TED nº 142/2015, mencionado no preâmbulo. 

Art. 2º. Caberá ao Coordenador do Projeto: 

a) promover a execução do projeto na forma e prazos estabelecidos; 
b) aplicar os recursos exclusivamente na consecução do objeto; 
c) empreender esforços visando o alcance dos objetivos e metas pactuados; 
d) elaborar relatórios sobre o andamento da execução do projeto, quando solicitados; 
e) auxiliar na elaboração da Prestação de Contas parcial ou final, no que lhe couber. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

JOSÉ EDILSON DE AMORIM 
Reitor 
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