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Artigo 9º - Caso haja empate entre as chapas, serão adota-
dos, como critérios de desempate, sucessivamente:

I - a mais alta categoria do candidato a Presidente;
II - a mais alta categoria do candidato a Vice-Presidente;
III - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Presidente;
IV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Vice-Presidente.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 10 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

eleição será conservado pela Assistência Técnica Acadêmica, 
pelo prazo mínimo de 30 dias.

Artigo 11 - O mandato do(a) Presidente e do(a) Vice-
-Presidente eleitos será limitado a 29-06-2018 fim do mandato 
do Diretor, tendo início em 07-10-2017.

Artigo 12 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor.

Artigo 13 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação, revogadas as disposições em contrário.

 Portaria MAE-11, de 28-7-2017

Dispõe sobre a eleição de representantes da cate-
goria dos Servidores Técnicos e Administrativos 
(titulares e suplentes) junto ao Conselho 
Deliberativo e à Comissão Técnica Administrativa 
do Museu de Arqueologia e Etnologia da 
Universidade de São Paulo

A Diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia, de acordo 
com os Estatuto e o Regimento Geral da Universidade de São 
Paulo, baixa a seguinte Portaria:

I - DISPOSIÇÕES GERAIS:
Artigo 1º - A eleição para escolha da representação dos ser-

vidores técnicos e administrativos e seus respectivos suplentes 
junto ao Conselho Deliberativo e à Comissão Técnica Adminis-
trativa, processar-se-á nos termos do Regimento Geral, em uma 
única fase, mediante voto direto e secreto, das 8h até às 17h, 
no dia 14-09-2017, por meio de sistema eletrônico de votação 
e totalização de votos, podendo, em caráter excepcional, ser 
utilizado o sistema de votação convencional, de acordo com as 
regras dos artigos 9º ao 14 desta Portaria.

Artigo 2º - Os representantes dos Servidores Técnicos e 
Administrativos serão eleitos pelos seus pares, mediante voto 
secreto e direto.

Artigo 3º - O número de representantes dos Servidores Téc-
nicos e Administrativos para o Conselho Deliberativo e Comissão 
Técnica Administrativa serão assim determinados:

I - Conselho Deliberativo - (a) - 2 representantes titulares e 
2 representantes suplentes;

II - Comissão Técnica Administrativa - (b) - 1 representante 
titular e 1 representante suplente.

Artigo 4º - O registro de candidaturas será feito, individual-
mente, na Assistência Técnica de Direção, mediante requerimen-
to à Diretora do MAE-USP, até o dia 28-08-2017, até às 17h.

Artigo 5º - Cada eleitor votará em: (a) dois nomes para a 
representação junto ao Conselho Deliberativo e; (b) um nome 
para a representação junto à Comissão Técnica Administrativa.

Artigo 6º - O mandato dos representantes será de dois 
anos, contados a partir do encerramento do mandato anterior 
dos membros para o Conselho Deliberativo e para a Comissão 
Técnica Administrativa;

II - DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 7° - A Assistência Técnica de Direção encaminhará 

aos eleitores, no dia da votação, em seu e-mail institucional, o 
endereço eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso 
com a qual o eleitor poderá exercer seu voto.

Artigo 8° - O sistema eletrônico contabilizará cada voto 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

III - DA VOTAÇÃO CONVENCIONAL
Artigo 9° - A votação convencional a que se refere o artigo 

1º supra será realizada no dia 14-09-2017, das 9h às 16h, na 
Sala de Reuniões da Diretoria do MAE-USP.

Parágrafo único - Caracteriza excepcionalidade, para os 
termos mencionados no caput deste artigo:

a) e-mail institucional USP desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail; ou
c) dificuldade de acesso à Internet.
Artigo 10 - No local de votação, será instalada a Mesa 

Eleitoral, presidida por um membro do corpo docente, que terá 
para auxiliá-lo dois mesários designados dentre os servidores 
do corpo técnico e administrativo do MAE-USP, conforme segue:

Prof. Levy Figuti
Vanusa dos Santos Gregório
Valdeir Cardoso Chagas
Artigo 11 - Será providenciada a lista de comparecimento 

para assinatura dos eleitores.
Parágrafo único - A identificação de cada votante será 

feita mediante a apresentação de prova hábil de identidade e 
confronto de seu nome com o constante da lista mencionada 
no caput deste artigo.

Artigo 12 - Não será permitido o voto por procuração.
Artigo 13 - As cédulas serão confeccionadas em papel 

branco, com os dizeres na parte superior "ELEIÇÃO DE REPRE-
SENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 
JUNTO AO CONSELHO DELIBERATIVO E A COMISSÃO TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA DO MAE-USP”, contendo na parte inferior, 
campo próprio para assinalar o candidato.

Parágrafo único - O Presidente da mesa eleitoral rubricará 
todas as cédulas, no ato da eleição.

Artigo 14 - A apuração deverá ser realizada imediatamente 
após o término da votação, em sessão pública, pela própria 
mesa eleitoral.

IV - DOS RESULTADOS
Artigo 15 - A totalização dos votos das eleições eletrônica 

e convencional será divulgada no dia 15-09-2017, a partir das 
14h, na página do MAE-USP (www.mae.usp.br).

Artigo 16 - Serão considerados eleitos os 2 (dois) servidores 
mais votados, figurando como suplentes os 2 (dois) servidores mais 
votados a seguir para o Conselho Deliberativo e 1 (um) servidor 
mais votado, figurando como suplente 1 (um) servidor mais votado 
a seguir para a Comissão Técnico e Administrativo do MAE-USP.

Parágrafo único - Em caso de empate serão adotados suces-
sivamente os seguintes critérios de desempate:

I - o maior tempo de serviço na USP;
II - o servidor mais idoso.
Artigo 17 - Não será elegível o servidor que for docente ou 

aluno da Universidade, garantido o direito de voto.
Artigo 18 - Não será privado de votar e ser votado, o ser-

vidor que se encontrar em férias ou afastado de suas funções, 
com ou sem prejuízo de salário, se estiver prestando serviço em 
outro órgão da USP.

Artigo 19 - Encerrada a eleição, todo o material será enca-
minhado à Assistência Técnica de Direção, que o conservará pelo 
prazo de 30 dias.

Artigo 20 - No prazo de 2 (dois) dias úteis, após a procla-
mação dos eleitos, poderá ser impetrado recurso ao Diretor, sem 
efeito suspensivo, sobre o resultado da eleição.

§ 1º - O recurso a que se refere este artigo deverá dar entra-
da na Assistência Técnica Direção deste Museu e será decidido 
pelo Diretor, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da 
data de sua impetração.

§ 2° - A decisão sobre os eventuais recursos será divulgada 
na página do MAE-USP (www.mae.usp.br), a partir das 12 horas 
do dia 21-09-2017.

§ 3º - O resultado final da eleição será publicado no site da 
Unidade (www.mae.usp.br).

Artigo 21 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
de plano, pelo Diretor.

Artigo 22 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

de 07 a 16-08-2017 [10 dias], o pedido de inscrição das cha-
pas, mediante requerimento assinado por ambos e dirigido à 
Diretora.

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores 
Titulares e Associados.

§ 2º - O Diretor divulgará, às 14 horas do dia 18-08-2017, 
no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem seus pedi-
dos de inscrição deferidos, assim como as razões de eventual 
indeferimento.

Artigo 3º - Encerrado o prazo referido no artigo 2º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 21 a 30-08-2017 [10 dias], nos moldes 
do estabelecido no caput daquele artigo, hipótese em que 
poderão ser apresentadas candidaturas compostas também de 
Professores Doutores 2 e 1.

Parágrafo único - O Diretor divulgará, às 14 horas do dia 
01-09-2017, no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem 
seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões de 
eventual indeferimento.

DO COLÉGIO ELEITORAL
Artigo 4º - São eleitores todos os membros da Conselho 

Deliberativo da Unidade.
§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o 

fato por escrito à Assistência Técnica Acadêmica, até o dia 
06-09-2017.

§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-
tituído se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

DA ELEIÇÃO
Artigo 5º - A votação será pessoal e secreta, não sendo 

permitido o voto por procuração.
Parágrafo único - Cada eleitor poderá votar em apenas 

uma chapa.
Artigo 6º - A votação será realizada por meio de cédula 

oficial, devidamente rubricada pelo Diretor da Unidade.
§ 1º - As cédulas conterão as chapas dos candidatos ele-

gíveis a Presidente e Vice-Presidente, em ordem alfabética do 
nome do candidato a Presidente.

§ 2º - No lado esquerdo de cada chapa haverá uma quadrí-
cula, na qual o eleitor assinalará com um “X” o seu voto.

DA APURAÇÃO
Artigo 7º - A apuração dos votos, a cargo de 3 (três) 

membros do Conselho Deliberativo indicados pelo Diretor, terá 
início imediatamente após o término da votação. Aberta a urna 
e contadas as cédulas, seu número deverá corresponder ao dos 
eleitores.

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem 
votos em mais de uma chapa ou qualquer sinal que permita 
identificar o eleitor.

§ 2º - Serão nulos os votos que não forem lançados na 
cédula oficial.

Artigo 8º - Será considerada eleita a chapa que obtiver 
maioria simples dos votos do Colegiado.

Artigo 9º - Caso haja empate entre as chapas, serão adota-
dos, como critérios de desempate, sucessivamente:

I - a mais alta categoria do candidato a Presidente;
II - a mais alta categoria do candidato a Vice-Presidente;
III - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Presidente;
IV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Vice-Presidente.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 10 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

eleição será conservado pela Assistência Técnica Acadêmica, 
pelo prazo mínimo de 30 dias.

Artigo 11 - O mandato do(a) Presidente e do(a) Vice-
-Presidente eleitos será limitado a 29-06-2018 fim do mandato 
do Diretor, tendo início em 27-09-2017.

Artigo 12 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor.

Artigo 13 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação, revogadas as disposições em contrário.

 Portaria MAE-9, 26-7-2017

Dispõe sobre a eleição para escolha do Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Graduação 
do Museu de Arqueologia e Etnologia da 
Universidade de São Paulo

A Diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia, de acordo 
com o disposto no Estatuto e Regimento Geral da Universidade 
de São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1° - A eleição da chapa para escolha do(a) Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Graduação ocorrerá na reu-
nião do Conselho Deliberativo, a ser realizada em 20-09-2017.

DAS INSCRIÇÕES
Artigo 2º - Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente 

deverão protocolar na Assistência Técnica Acadêmica, no prazo 
de 07 a 16-08-2017 [10 dias], o pedido de inscrição das chapas, 
mediante requerimento assinado por ambos e dirigido à Diretora.

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores 
Titulares e Associados.

§ 2º - O Diretor divulgará, às 14 horas do dia 18-08-2017, 
no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem seus pedi-
dos de inscrição deferidos, assim como as razões de eventual 
indeferimento.

Artigo 3º - Encerrado o prazo referido no artigo 2º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 21 a 30-08-2017 [10 dias], nos moldes 
do estabelecido no caput daquele artigo, hipótese em que 
poderão ser apresentadas candidaturas compostas também de 
Professores Doutores 2 e 1.

Parágrafo único - O Diretor divulgará, às 14 horas do dia 
01-09-2017, no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem 
seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões de 
eventual indeferimento.

DO COLÉGIO ELEITORAL
Artigo 4º - São eleitores todos os membros da Conselho 

Deliberativo da Unidade.
§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o 

fato por escrito à Assistência Técnica Acadêmica, até o dia 
06-09-2017.

§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-
tituído se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

DA ELEIÇÃO
Artigo 5º - A votação será pessoal e secreta, não sendo 

permitido o voto por procuração.
Parágrafo único - Cada eleitor poderá votar em apenas 

uma chapa.
Artigo 6º - A votação será realizada por meio de cédula 

oficial, devidamente rubricada pelo Diretor da Unidade.
§ 1º - As cédulas conterão as chapas dos candidatos ele-

gíveis a Presidente e Vice-Presidente, em ordem alfabética do 
nome do candidato a Presidente.

§ 2º - No lado esquerdo de cada chapa haverá uma quadrí-
cula, na qual o eleitor assinalará com um “X” o seu voto.

DA APURAÇÃO
Artigo 7º - A apuração dos votos, a cargo de 3 (três) 

membros do Conselho Deliberativo indicados pelo Diretor, terá 
início imediatamente após o término da votação. Aberta a urna 
e contadas as cédulas, seu número deverá corresponder ao dos 
eleitores.

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem 
votos em mais de uma chapa ou qualquer sinal que permita 
identificar o eleitor.

§ 2º - Serão nulos os votos que não forem lançados na 
cédula oficial.

Artigo 8º - Será considerada eleita a chapa que obtiver 
maioria simples dos votos do Colegiado.

Artigo 1º - A Pró-Reitoria de Pesquisa torna público o Edital 
do Prêmio PRP pra artigos científicos, para a vigência 2017.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. (Proc. USP 2016.1.9855.1.4)

Edital do Prêmio PRP para artigos científicos – 2017
1. Objetivo
A Pró-Reitoria de Pesquisa premiará artigos científicos 

publicados nas revistas científicas Science, Nature, Cell e PNAS 
(apenas Direct Submission) por docentes USP entre janeiro de 
2017 e dezembro de 2017.

I. Categoria Pesquisador Principal:
a. Em trabalhos com até 12 (doze) autores: autores em 

qualquer posição na lista de contribuintes;
b. Em trabalhos com 13 (treze) ou mais autores: primeiro(s) 

autor(es) ou último(s) autor(es) correspondente(s).
II. Categoria Colaborador:
a. Em trabalhos com 13 (treze) ou mais autores: autor(es) 

que não são primeiro(s) autor(es) nem último(s) autor(es) 
correspondente(s).

2. Prêmio
I. Os recursos do Prêmio PRP são provenientes de convênio 

firmado com o Banco Santander.
II. Serão concedidos prêmios de R$ 15.000,00 para Pesqui-

sador Principal e de R$ 3.000,00 para Colaborador, conforme 
especificado nos itens I e II da seção 1.

III. Cada artigo científico poderá ser contemplado uma vez 
em cada categoria.

IV. Em caso de publicação conjunta, o prêmio será dividido.
V. Os valores são destinados a projetos de pesquisa dos agra-

ciados e serão remanejados para a Unidade do docente solicitante.
3. Seleção
I. Para requerer o prêmio, o docente deve enviar, pelo siste-

ma Atena, um arquivo no formato PDF com o artigo publicado.
II. As solicitações serão atendidas em fluxo contínuo até o 

esgotamento dos recursos, considerando a data de entrada do 
processo na Pró-Reitoria de Pesquisa.

III. Caso a Pró-Reitoria de Pesquisa receba duas ou mais 
solicitações simultaneamente e não haja recursos suficientes 
para premiar todas elas, o critério de desempate será a data de 
aceite para publicação mais antiga.

Portaria PRP-588, de 2-8-2017

Institui novos procedimentos para criação, certi-
ficação e atualização de Grupos de Pesquisa no 
Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil (Lattes/
CNPq)

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, 
considerando:

A importância da existência de Grupos de Pesquisa formal-
mente constituídos, atuantes e produtivos;

Que tais Grupos refletem a organização e a atuação em 
pesquisa na USP;

Que sua existência e formação são dinâmicas;
Que é fundamental que as informações sobre eles estejam 

sempre atualizadas para acesso pela USP, em todas suas instân-
cias, e pela sociedade em geral.

Considerando ainda a seguinte definição do CNPq para Grupo 
de Pesquisa, para efeito de cadastro no Diretório de Grupos de Pes-
quisa no Brasil (Lattes/CNPq), doravante denominado “Diretório”:

“O grupo de pesquisa é definido como um conjunto de 
indivíduos organizados hierarquicamente em torno de uma ou, 
eventualmente, duas lideranças:

- cujo fundamento organizador dessa hierarquia é a expe-
riência, o destaque e a liderança no terreno científico ou 
tecnológico;

- no qual existe envolvimento profissional e permanente 
com a atividade de pesquisa;

- cujo trabalho se organiza em torno de linhas comuns de 
pesquisa que subordinam-se ao grupo (e não ao contrário);

- e que, em algum grau, compartilha instalações e equi-
pamentos.”

E considerando, também, a necessidade de disciplinar a 
criação e a atualização de Grupos de Pesquisa na USP, baixa a 
seguinte Portaria:

Artigo 1º - Toda solicitação para criação e certificação de 
Grupo de Pesquisa no Diretório deve ser encaminhada pelo 
líder do Grupo.

Parágrafo Único - O líder do Grupo de Pesquisa deve ser 
docente ativo da USP com título mínimo de doutor.

Artigo 2º - A solicitação para criação de Grupo de Pesquisa 
deverá ser encaminhada pelo líder, para aprovação do Conselho 
do Departamento (ou instância equivalente), e, em seguida para 
a Comissão de Pesquisa (CPq) da Unidade ou Conselho Delibe-
rativo do Museu, Órgão de Integração ou Órgão Complementar 
a que o solicitante (líder do Grupo) está vinculado.

Parágrafo Único - A CPq ou Conselho Deliberativo (confor-
me couber), deverá avaliar os seguintes pontos, para aprovar a 
criação do Grupo:

I. O mérito da proposta, considerando a pertinência e a 
clareza dos objetivos e justificativas para criação do Grupo, bem 
como a importância da contribuição pretendida para a área de 
conhecimento;

II. A justificativa para a participação do(s) líder(es) concomi-
tantemente em outros Grupos de Pesquisa, quando for o caso;

III. O alinhamento da proposta com o Plano de Metas da 
Unidade, Museu, Órgão de Integração ou Órgão Complementar.

IV. O atendimento dos requisitos de infraestrutura física e de 
pessoal, no âmbito da Unidade, Museu, Órgão de Integração ou 
Órgão Complementar para o funcionamento do Grupo.

Artigo 3º - A proposta, se aprovada conforme descrito no 
Artigo 2º, deverá ser encaminhada pela CPq, ou instância equi-
valente, à Pró-Reitoria de Pesquisa, solicitando-se que o Grupo 
seja Certificado pela USP no Diretório.

Artigo 4º - Por ocasião das Avaliações Institucionais da USP 
a Pró-Reitoria de Pesquisa promoverá censos dos Grupos de 
Pesquisa da USP.

§ 1º - Por ocasião dos censos os Grupos de Pesquisa deve-
rão atualizar seus dados e atender aos critérios definidos no 
artigo 1º, caso contrário terão sua certificação retirada pela PRP.

§ 2º - Grupos que perderem sua certificação poderão solicitar 
nova certificação após atualizar as informações no Diretório de 
Grupos de Pesquisa do CNPq, encaminhando a solicitação à Pró-
-Reitoria de Pesquisa conforme orientações dos Artigos 1º e 2º.

Artigo 5º - Grupos vigentes por ocasião da publicação desta 
Portaria, e que não atendam aos critérios definidos no Artigo 1º, 
terão prazo de um ano para regularizar sua situação, após o que 
terão sua certificação retirada pela PRP.

Artigo 6º - Casos não cobertos por esta Portaria serão 
tratados pela PRP.

Artigo 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. (Proc. USP 2017.1.13881.1.7)

 MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA

 Portaria MAE-8, 26-7-2017

Dispõe sobre a eleição para escolha do Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Cultura e 
Extensão Universitária do Museu de Arqueologia e 
Etnologia da Universidade de São Paulo

A Diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia, de acordo 
com o disposto no Estatuto e Regimento Geral da Universidade 
de São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1° - A eleição da chapa para escolha do(a) Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitá-
ria ocorrerá na reunião do Conselho Deliberativo, a ser realizada 
em 20-09-2017.

DAS INSCRIÇÕES
Artigo 2º - Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente 

deverão protocolar na Assistência Técnica Acadêmica, no prazo 

da empresa IRRIGART para apresentar o diagnóstico. Após os 
esclarecimentos o Sr. presidente passa ao próximo item de pauta 
informa que serão apresentadas 2 Deliberações: a deliberação 
CBH-MP/189/2017 e CBH-MP/190/2017. Após as apresentações 
das Deliberações CBH-MP/189/2017 e CBH-MP/190/2017, as 
deliberações são colocadas em apreciação sem nenhuma mani-
festação do Plenário, na sequência, são colocadas em votação 
e ambas são aprovadas por unanimidade. O Sr. Presidente 
agradeceu a todos os membros empossados na reunião, pela 
participação e abriu a palavra aos prefeitos que queriam sediar 
a próxima plenária do CBH-MP prevista para a 2ª quinzena de 
julho. O Sr. Prefeito Municipal de São Pedro do Turvo se mani-
festou oferecendo o município para sediar a próxima reunião, 
sendo aprovado por todos. Agradecendo mais uma vez a todos e 
nada a mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada 
a 37ª Reunião Ordinária do CBH-MP. Extrato da Ata Aprovada 
na 35ª Reunião Extraordinária do CBH-MP EM 19-07-2017 - A 
íntegra da Ata da 37ª Reunião Ordinária do CBH-MP, de 08-03-
2017, está disponível no site http://cbhmp.org/.

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria do Reitor, de 4-8-2017
Designando os Profs. Drs. José Rogério Cruz e Tucci (FD), 

André Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho (ICMC), 
Belmira Amelia de Barros Oliveira Bueno (FE), Brasilina Passa-
relli (ECA), Frederico Pereira Brandini (IO), Marcos Domingos 
Siqueira Tavares (MZ) e Oswaldo Baffa Filho (FFCLRP) para, sob 
a presidência do primeiro, comporem a Comissão Eleitoral com 
a finalidade de coordenar o processo eleitoral para a escolha 
de Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da USP, de acordo com o artigo 36 
do Estatuto.

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Portaria PRP-586, de 2-8-2017

Dispõe sobre a seleção de trabalhos de alunos 
de Iniciação Científica e Tecnológica para repre-
sentarem a USP em eventos de Universidades 
estrangeiras

O Pró-Reitor de Pesquisa, considerando a necessidade 
de normatizar a seleção de trabalhos dos alunos de Iniciação 
Científica e Tecnológica para representarem a USP em eventos 
de Universidades estrangeiras participantes do Simpósio Inter-
nacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP - SIICUSP, 
baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - A Pró-Reitoria de Pesquisa selecionará até 20 
trabalhos dentre os que receberem Menção Honrosa na Etapa 
Internacional do SIICUSP para serem apresentados pelo respecti-
vo autor, aluno de graduação da USP, em eventos realizados por 
Universidades estrangeiras no ano seguinte, conforme critérios 
do Edital de seleção.

Artigo 2º - Os autores dos trabalhos selecionados poderão 
participar de visitas a Universidades estrangeiras determinadas 
pela Pró-Reitoria de Pesquisa no Edital de seleção.

Parágrafo único – Os alunos serão selecionados para cada 
Universidade conforme critérios estabelecidos pelo Comitê de 
Avaliação, composto por docentes indicados pela Pró-Reitoria 
de Pesquisa.

Artigo 3º - Os alunos selecionados terão suas despesas com 
passagens aéreas, hospedagem, seguro-viagem e alimentação 
pagas pela Pró-Reitoria de Pesquisa.

Artigo 4º - Os requisitos para participar da seleção são:
I - estar matriculado como aluno de graduação da USP ou 

comprovar aceite em Programa de Pós-Graduação da USP no 
momento da seleção;

II - receber Menção Honrosa pelo trabalho apresentado na 
Etapa Internacional do SIICUSP;

III - ser proficiente em língua inglesa, atestado por certifi-
cado de proficiência;

IV - apresentar o relatório final e o caderno de laboratório, 
caderno de campo ou diário de pesquisa, quando houver;

V - responder o formulário encaminhado pela Pró-Reitoria 
de Pesquisa dentro do prazo estipulado.

Artigo 5º - Os alunos selecionados deverão possuir ou pro-
videnciar e custear passaporte com data de expiração superior a 
seis meses após a data da viagem e visto adequado de entrada 
para o país, quando necessário.

Artigo 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 2016.1.8947.1.2).

EDITAL DE SELEÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM UNIVERSIDA-
DES ESTRANGEIRAS - 2018

1. Finalidade
A Pró-Reitoria de Pesquisa selecionará até 20 trabalhos de 

iniciação científica ou tecnológica desenvolvidos por alunos de 
graduação da USP, orientados por docentes USP, para serem 
apresentados pelo autor, aluno de graduação, em eventos das 
Universidades Humboldt-Universität zu Berlin, Rutgers Universi-
ty, Ohio State University ou outra Universidade determinada pela 
Pró-Reitoria de Pesquisa, em 2018.

2. Condições
I. Os alunos selecionados terão as despesas da viagem 

pagas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e serão acompanhados por 
um docente USP durante a viagem.

II. Os alunos selecionados deverão possuir ou providenciar 
passaporte com data de validade de até seis meses após a data 
da viagem e visto adequado de entrada para o país, quando 
necessário.

3. Requisitos para inscrição
Os alunos que receberem Menção Honrosa no 25º SIICUSP 

receberão um formulário de inscrição para a seleção, que deverá 
ser preenchido e enviado até o dia 10-11-2017 com os seguintes 
documentos:

a. cópia digitalizada do relatório final do projeto;
b. cópia digitalizada do diário de pesquisa ou caderno de 

laboratório ou caderno de campo, quando houver;
c. certificado de proficiência em inglês;
d. comprovação de vínculo como aluno de graduação ou 

comprovante de aceite em programa de pós-graduação em 
2018.

4. Seleção
As inscrições serão avaliadas por Comitê de Avaliação 

composto por docentes indicados pela Pró-Reitoria de Pesquisa, 
que selecionarão os trabalhos e a Universidade em que serão 
apresentados.

5. Cronograma
Chamada para os alunos que receberam Menção Honrosa 06-11-2017
Envio do formulário e documentos 06/11 a 13-11-2017
Avaliação dos inscritos pela Pró-Reitoria de Pesquisa 13/11 a 30-11-2017
Divulgação dos selecionados 01-12-2017

Portaria PRP-587, de 2-8-2017

Dispõe sobre o Prêmio PRP para artigos científicos 
2017

O Pró-Reitor de Pesquisa, tendo em vista a Resolução 7145 
de 13-11-2015, baixa a seguinte Portaria:
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