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 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS 
HUMANAS

 Portaria do Diretor, de 15-8-2017
Homologando a designação da aluna Sâmia Graziela 

Pereira de Souza, para exercer a função de monitor bolsista, a 
contar de 11-08-2017, carga horária de 20 horas semanais tra-
balhadas, cujo valor corresponde a R$644,41, sob a responsabili-
dade da Profa. Dra. Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer, vinculada ao 
Departamento de Antropologia da FFLCH-USP, conforme Edital 
ATAC-011-17-DA, publicado no D.O. de 23-06-2017.

 FACULDADE DE MEDICINA

 Extrato de Termo de Convênio de Estágio
Processo: 17.1.00785.05.7
Convênio 4844
Convenente: Universidade de São Paulo – Faculdade de 

Medicina
Concedente: Liga das Senhoras Católicas de São Paulo
Objeto: estágio aos estudantes regularmente matriculados 

no curso de Fonoaudiologia da FMUSP
Duração: 5 anos
Período de Vigência: 11-08-2017 a 10-08-2022
Data de Assinatura: 11-08-2017

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO 
PRETO

 Portaria da Diretoria, de 14-8-2017
Dispõe sobre a eleição para escolha de representantes 

discentes de Graduação e de Pós-Graduação, e seus respecti-
vos suplentes, junto aos Colegiados (Congregação; Conselho 
Técnico Administrativo; Conselho do Departamento: de Cirurgia 
e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial e Periodontia, de Clínica 
Infantil, de Estomatologia, Saúde Coletiva e Odontologia Legal, 
de Materiais Dentários e Prótese, de Morfologia, Fisiologia e 
Patologia Básica e de Odontologia Restauradora; Comissão de 
Graduação; Comissão de Pós-Graduação; Comissão de Pesquisa; 
Comissão de Cultura e Extensão Universitária; Comissão de 
Relações Internacionais e Conselho de Clínicas) da Faculdade 
de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

A Diretora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 
baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - A eleição para a escolha de representante 
discente de graduação e de pós-graduação, e seus respectivos 
suplentes, junto aos Colegiados da Faculdade de Odontologia 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, processar-se-á, 
nos termos da Seção II do Capítulo II do Regimento Geral da 
Universidade de São Paulo, em uma única fase, no dia 20-09-
2017, quarta-feira, das 9 horas às 17 horas, por meio de sistema 
eletrônico de votação e totalização de votos, podendo, em cará-
ter excepcional, ser utilizado sistema de votação convencional, 
de acordo com as regras dos artigos 10 a 14 desta Portaria.

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

a) e-mail desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail;
c) dificuldade de acesso à internet.
Artigo 2º - A eleição será supervisionada por Comissão 

Eleitoral, composta paritariamente por 04 (quatro) docentes, 
02 (dois) discentes de graduação e 02 (dois) discentes de pós-
-graduação.

§ 1º - Os membros docentes da Comissão mencionada no 
caput deste artigo serão designados pela Direção, dentre os 
integrantes da Congregação.

§ 2º - Os representantes discentes de graduação e de 
pós-graduação nos diferentes órgãos colegiados da Unidade 
elegerão os membros discentes da Comissão Eleitoral paritária, 
dentre os seus pares que não forem candidatos.

Artigo 3º - Poderão votar e ser votados, os alunos regular-
mente matriculados nos cursos de graduação e nos programas 
de pós-graduação.

§ 1º - São elegíveis para a representação discente os alunos 
de graduação regularmente matriculados que tenham cursado 
pelo menos doze créditos no conjunto dos dois semestres ime-
diatamente anteriores.

§ 2º - Para os alunos ingressantes, matriculados no primeiro 
ou segundo semestre do curso de graduação, não serão exigidos 
os requisitos referidos no parágrafo anterior.

Artigo 4º - A representação discente de graduação e de pós-
-graduação junto aos Colegiados da Faculdade de Odontologia 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo ficará assim 
constituída:

a) Congregação:
– 03 representantes discentes de graduação e respectivos 

suplentes.
– 01 representante discente de pós-graduação e respectivo 

suplente.
b) Conselho Técnico Administrativo:
– 01 representante discente de graduação ou de pós-

-graduação e respectivo suplente.
c) Comissão de Graduação:
– 01 representante discente de graduação e respectivo 

suplente.
d) Comissão de Pós-Graduação:
– 01 representante discente de pós-graduação e respectivo 

suplente.
e) Comissão de Pesquisa:
– 01 representante discente de pós-graduação e respectivo 

suplente.
f) Comissão de Cultura e Extensão Universitária:
– 01 representante discente de graduação ou de pós-

-graduação e respectivo suplente.
g) Comissão de Relações Internacionais:
– 01 representante discente de graduação e respectivo 

suplente.
– 01 representante discente de pós-graduação e respectivo 

suplente.
h) Conselho de Clínicas:
– 01 representante discente de graduação e respectivo 

suplente.
– 01 representante discente de pós-graduação e respectivo 

suplente.
i) Conselho do Departamento de Cirurgia e Traumatologia 

Buco-Maxilo-Facial e Periodontia:
– 01 representante discente de graduação ou de pós-

-graduação e respectivo suplente.
j) Conselho do Departamento de Clínica Infantil:
– 01 representante discente de graduação ou de pós-

-graduação e respectivo suplente.
k) Conselho do Departamento de Estomatologia, Saúde 

Coletiva e Odontologia Legal:
– 01 representante discente de graduação ou de pós-

-graduação e respectivo suplente.
l) Conselho do Departamento de Materiais Dentários e 

Prótese:
– 01 representante discente de graduação ou de pós-

-graduação e respectivo suplente.
m) Conselho do Departamento de Morfologia, Fisiologia e 

Patologia Básica:
– 01 representante discente de graduação ou de pós-

-graduação e respectivo suplente.
n) Conselho do Departamento de Odontologia Restaura-

dora:
– 01 representante discente de graduação ou de pós-

-graduação e respectivo suplente.
Artigo 5º - O eleitor poderá votar, no máximo, no número 

de alunos especificados no artigo 4º desta Portaria, dentre seus 
pares.

Artigo 6º - Cessará o mandato do representante discente 
que deixar de ser aluno regular, de graduação ou de pós-
-graduação, na Unidade.

Todas as demais cláusulas do contrato permanecem inalte-
radas e em vigência.

Termo assinado em 07-08-2017.
 Termo Aditivo
Processo: 2016.1.18.91.8
1º Termo Aditivo ao Contrato de Edição assinado dia 

02-03-2016, entre a Universidade de São Paulo, por meio de sua 
Editora – Edusp, e Leopoldo Marcos Garcia Lopes Bernucci para 
a edição da obra “Suspect paradise: The Amazonian Vortex”

Pelo presente termo, o título da obra altera-se para “Paraíso 
Suspeito: A Voragem Amazônica” e fica aditada a cláusula:

7. A publicação da obra “Paraíso Suspeito: A Voragem 
Amazônica”, 1ª edição, terá uma tiragem de 700 exemplares e o 
preço de capa de R$ 50,00.

Ficam ratificadas e em vigência as demais cláusulas do 
contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado 
no presente Termo Aditivo.

Termo assinado em 15-08-2017.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

 SEÇÃO DE COMPRAS
 Despacho da Diretora, de 15-8-2017
Ratificando o Ato Declaratório Dispensa de Licitação, de 

acordo com o Art. 26, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, 
ressaltando que a responsabilidade pela justificativa técnica é 
do emitente e autorizo a despesa, nos termos do inciso II, alínea 
h, da Portaria GR6561/2014.

Contratado (a): Scientific Research Publishing Limited
Valor: USD 299.00

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES

 Resumo de Convênio Acadêmico
Processo: 2016.1.1272.27.3 - Convênio: 5014.
Participes: Escola de Comunicações e Artes da Universidade 

de São Paulo e Associação de Apoio à Arte e Comunicação – 
ARCO.

Objetivo: O presente convênio tem por objeto a colabora-
ção no gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de 
Extensão Universitária - Difusão: "Cerâmica I", a ser realizado 
no período de 14-08-2017 a 27-11-2017.

Valor: R$ 28.000,00.
Data da assinatura: 02-08-2017.
Vigência: Da data da assinatura até 120 dias após o término 

do curso.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 Portaria EE-54, de 11-8-2017
A Diretora da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo, baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1° - Ficam designadas a Professora SILVIA REGINA 

SECOLI e as funcionárias GRAZIELLE CRISTINA BOZI COSTA e 
LIVIA MUSSE BEZERRA GUNDIM, sob a presidência da docente 
supra mencionada, para constituirem a mesa apuradora e recep-
tora da eleição de representante discente de Pós-Graduação 
da EEUSP, a realizar-se nos dias 16 e 17-08-2017, das 09 às 16 
horas, na Assistência Acadêmica, sala 8, andar térreo.

Artigo 2° - Os membros da mesa receptora e apuradora, 
referidos no artigo 1°, apresentarão à Diretoria da Escola de 
Enfermagem, na mesma data da eleição, a ata de abertura e 
encerramento dos trabalhos, por eles assinada, da qual consta-
rão o local e horário da eleição, composição da mesa, número 
de eleitores, número de votantes e resultado do pleito, bem 
como quaisquer ocorrências que devam ser registradas para 
apreciação posterior.

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 
QUEIROZ

 Extrato de Convênio
Processo: 17.1.1826.11.3
Especie: Convênio de Estágio
Concedente:: BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ 

60.746.948/0001-12
Convenente: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, Esco-

la Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” ESALQ - 
CNPJ/63.025.530/0001-04

Objeto: Conceder estágio a alunos regularmente matricula-
dos na Instituição de Ensino nos cursos de graduação

Vigência: 05 anos a partir da assinatura.
Data de Assinatura: 11-08-2017

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

 Portarias do Diretor, de 7-8-2017
Dispensando, nos termos da Portaria Interna FEA-RP 

033/2016, de 27-10-2016, alterada pela Portaria Interna FEA-RP 
041/2016, de 06-12-2016, a aluna ANA PAULA ALVES VIEIRA, 
matriculada no Programa de Pós-Graduação em Economia - área 
Economia Aplicada, na qualidade de aluno-bolsista-monitor, a 
partir de 01-08-2017.. (FEARP-024-2017).

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS 
DE RIBEIRÃO PRETO

 Comunicado
Emissão de Empenho 03317481/2017
Compra 186718/2017 - Ata de Registro de Preços 30/2017
Pregão Eletrônico para Registro de Preços 02/2017 – FEARP
Processo 2017.1.1178.59.6
Contratante: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto.
Contratada: Castel-tur Turismo Ltda.
CNPJ. 00.318.401/0001-94
Objeto: Serviço de transporte sob regime de fretamento 

esporádico
Parecer jurídico: processo 2011.1.20996.1.5 e volumes – 

PG-USP
Crédito orçamentário: 12.364.1043.5304 - Orçamento
Valor contratado: R$ 4.200,00
Prazo de entrega: 7 dias
Condições de Pagamento: 28 dias
 Extrato de Contrato
Emissão de Empenho 03333398/2017
Compra 115819/2017 - Ata de Registro de Preços 31/2017
Pregão Eletrônico para Registro de Preços 02/2017 – FEARP
Processo 2017.1.1183.59.0
Contratante: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto.
Contratada: Castel-tur Turismo Ltda.
CNPJ. 00.318.401/0001-94
Objeto: Serviço de transporte sob regime de fretamento 

esporádico
Parecer jurídico: processo 2011.1.20996.1.5 e volumes – 

PG-USP
Crédito orçamentário: 12.364.1043.5304 - Orçamento
Valor contratado: R$ 4.092,00
Prazo de entrega: 7 dias
Condições de Pagamento: 28 dias

b) Objeto – assunto e problema de pesquisa; justificativa do 
estudo quanto à relevância e originalidade;

c) Quadro teórico de referência – inserção do projeto dentro 
das pesquisas existentes e revisão da bibliografia fundamental;

d) Objetivos – gerais e específicos; teóricos e práticos;
e) Procedimentos metodológicos – explicitação dos méto-

dos e técnicas de investigação; sua adequação ao projeto;
f) Referências bibliográficas – usar normas da ABNT (Asso-

ciação Brasileira de Normas Técnicas) e máximo de três páginas;
g) Cronograma das atividades de pesquisa.
IV - O processo de seleção constará das seguintes fases, 

todas eliminatórias:
1) Prova de proficiência em língua estrangeira, comprovada 

no ato da inscrição, conforme previsto no item I c – Eliminatória.
2) Prova escrita que permita avaliar os conhecimentos dos 

candidatos em Estética e História da Arte - nota mínima 7,0 
(sete) para aprovação - Eliminatória;

A prova, sem identificação dos candidatos, será corrigida 
por professores do Programa que atribuirão notas de 0 (zero) a 
10 (dez), sendo 7 (sete) a nota mínima para aprovação. Somente 
será considerado o uso de caneta azul ou preta na folha de 
respostas. Não será permitido o uso de qualquer tipo de material 
de consulta, inclusive aparelhos eletrônicos, durante a prova.

3) Análise de mérito do projeto de pesquisa, a partir de sua 
apresentação e defesa oral, e do curriculum vitae;

a) O projeto será apresentado a uma Comissão Examinado-
ra constituída por 3 (três) docentes do Programa, com duração 
máxima de 15 minutos (até 5 pontos).

b) A avaliação do projeto levará em conta, principalmente, a 
pertinência e a clareza dos objetivos, a atualidade da bibliografia 
e a viabilidade do projeto em relação à linha de pesquisa.

c) Na análise do curriculum vitae serão considerados os 
seguintes itens, desde que comprovados, através de cópias de 
documentos:

Histórico escolar (até 2 pontos);
Bolsas/participação em projetos (até 2 pontos)
Participação em eventos (até 1 ponto);
d) A nota final será obtida através da média aritmética entre 

as notas dadas pelos três membros da Comissão Examinadora.
e) Poderão ser aceitos, de acordo com a disponibilidade de 

vagas, os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 
(sete) em cada etapa do processo.

f) Em caso de empate, o desempate será feito pela maior 
nota da prova escrita.

V - Para candidatos estrangeiros que irão concorrer em seu 
país a bolsas PEC-PG concedidas pelo governo brasileiro, ou a 
bolsas concedidas por outros órgãos internacionais, o processo 
seletivo constará da análise de curriculum vitae realizado por 
uma banca examinadora definida pela CPG do Programa.

VI - Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, vista 
ou revisão de prova e devolução da taxa de inscrição.

VII - Os candidatos aprovados deverão apresentar, na data 
da matrícula, cópia simples, acompanhadas dos originais, para 
conferência, dos seguintes documentos:

a) Cédula de identidade (RG) ou registro nacional para 
estrangeiros (RNE)

b) Visto de permanência no país (para estrangeiros);
c) Cadastro de pessoas físicas (CPF);
d) Certidão de nascimento ou casamento;
e) Prova de quitação com o serviço militar, somente para 

brasileiros natos ou naturalizados do sexo masculino;
f) Título de eleitor, somente para brasileiros natos ou 

naturalizados;
g) Diploma de graduação (frente e verso) em qualquer área 

de conhecimento, ou cópia legível do certificado de conclusão 
do curso com a data da colação de grau, obtido em instituições 
de ensino superior, bem como atestado de validade nacional 
do curso;

VIII – Aqueles que não atenderem as exigências de docu-
mentação previstas no item VI não poderão efetivar a matrícula. 
Neste caso, fica sem efeito a aprovação no processo seletivo.

IX - Os candidatos não selecionados deverão retirar o 
material entregue por ocasião da inscrição, impreterivelmente, 
até o dia 31-01-2018. Após esta data, o material será reciclado.

O Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e 
História da Arte envolve as seguintes Unidades da Universidade 
de São Paulo:

Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH, Escola de 
Comunicações e Artes – ECA, Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo – FAU, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
– FFLCH e Museu de Arte Contemporânea - MAC.

X – Calendário
Prova Escrita – 18-10-2017, das 09h às 13h horas. O local 

será divulgado oportunamente.
Resultado da Prova Escrita – 31-10-2017;
Entrega de documentos pelos candidatos aprovados na 

Prova Escrita – 7 e 8/11/2017;
Apresentação dos projetos pelos candidatos aprovados na 

Prova Escrita à Comissão Examinadora: 20/11 a 06-12-2017;
Divulgação do resultado final: 08-12-2017;
Entrega de documentos para matrícula: 13 e 14-12-2017.
Mais informações poderão ser obtidas na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e His-
tória da Arte, no endereço acima mencionado, através do email 
pgeha@usp.br ou no site www.usp.br/pgeha.

 SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA USP

 Extrato de Contrato
Termo de Recebimento Definitivo do Contrato 40/2016 – 

Processo 2015.1.531.82.7.
Contratante: Superintendência do Espaço Físico da USP.
Contratada: Diretório da Arquitetura & Urbanismo S/S Ltda.
Tomada de Preços 37/2015: Elaboração do projeto exe-

cutivo para construção da torre do elevador do Edifício André 
Dreyfus, do Instituto de Biociências da USP. Objeto: Por este 
Termo, a Contratante dá por aceito todos os serviços executados 
pela empresa contratada, por conta do Contrato 40/2016.

Data da Assinatura: 09-08-2017.
2º Termo Aditivo de Prorrogação do Prazo do Contrato 

53/2016 - Processo 2016.1.50.82.0.
Contratante: Superintendência do Espaço Físico da USP.
Contratada: Alena Engenharia, Gerenciamento e Tecnologia 

da Informação Ltda.
Tomada de Preços 31/2015: Elaboração do Projeto Execu-

tivo completo de reforma da Cobertura do Edifício Principal, do 
Instituto Oceanográfico da USP.

Objeto do Aditamento: Prorrogado o prazo contratual por 
mais 60 dias corridos, contados a partir de 07-07-2017.

Data da Assinatura: 06-07-2017.

 EDITORA DA USP

 Extrato de Contrato de Edição
Contratante - Editora da USP
Contratado: Gil da Costa Marques
Contrato de edição da obra: "Física I - Mecânica"
Vigência - 5 anos a partir da data da assinatura
Data da assinatura - 15-08-2017
Processo: 2017.1.2018.91.8
 Termo Aditivo
Processo: 2015.1.513.91.8
1º Termo Aditivo ao Contrato de Edição assinado dia 

02-03-2016, entre a Universidade de São Paulo, por meio de sua 
Editora – Edusp, e Paula Cox Rolim para a edição da obra: “Lírica 
e Lugar Comum”, de autoria de Francisco Achcar.

Pelo presente termo, fica aditada a cláusula:
12. A Herdeira renuncia ao recebimento de direitos autorais 

pelas vendas da OBRA enquanto esta fizer parte do catálogo 
da Editora.

 Portaria GR-6958, de 15-8-2017

Dispõe sobre redistribuição de cargo de Professor 
Doutor

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º – O cargo de Professor Doutor 1234250, criado 
pela Lei 14.782/2012 e distribuído pela Portaria GR 6.870/2017, 
fica redistribuído do Departamento de Psiquiatria para o Depar-
tamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 2016.1.1447.5.7).

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Retificação do D.O. de 24-6-2017
Na Portaria PRP 581/17, leia-se o número correto do empre-

go público: "1131710".

 SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DA USP

 Extrato de Termo Contratual
Processo 16.1.00068.69.9
Contratante: Universidade de São Paulo
Contrato Elsevier 1-11728065848
Contratada: Elsevier B. V.
Objeto: Scival
Valor Total: USD 92,849.34
Valor Total: R$ 317.359,04
Classificação Funcional Programática 12.364.1043.5305
Classificação dos Recursos: 33903912 – Fonte: 01
Data de Assinatura 03-11-2016
Vigência do Contrato: 03-11-2016-02/11/2019

 MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA

 Comunicado
Processo Seletivo para Ingresso no Mestrado – 1º Semes-

tre – 2018
Edital CPG 003/2017
Estarão abertas nos dias 9 e 10-10-2017, das 8h30 às 11h 

e das 14h às 16h, na Secretaria do Programa, situada à Rua da 
Praça do Relógio, 160 - Anexo, Cidade Universitária, as inscri-
ções para o preenchimento de 9 vagas para o curso de Mestrado 
do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e 
História da Arte da Universidade de São Paulo, para ingresso no 
primeiro semestre de 2018.

As informações sobre linhas de pesquisa, orientadores, 
disciplinas, vagas oferecidas e bibliografia para a prova escrita, 
bem como as normas específicas do Programa, podem ser 
encontradas em www.usp.br/pgeha.

I - No ato da inscrição, os candidatos, ou seus procuradores 
legais, deverão apresentar os seguintes documentos:

a) Requerimento devidamente preenchido – disponível em 
www.usp.br/pgeha;

b) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no 
valor de R$75,00 (Depósito Identificado Ou Transferência) 
- Banco do Brasil, agência 7009-2, Conta corrente 130307-4 -

Museu de Arte Contemporânea - CNPJ/MAC – 
63.025.530/0044-44;

c) Cópia simples do certificado de proficiência em língua 
estrangeira, com data não superior a dois anos na data da ins-
crição, em um dos seguintes idiomas: inglês, francês, espanhol, 
italiano ou alemão, das seguintes instituições:

- Centro de Línguas da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da USP (Inglês, Espanhol, Francês, Italiano e 
Alemão) – conceito: suficiente – EXAMES JÁ REALIZADOS EM 
MAIO DE 2017.

- Certificado da União Cultural Brasil Estados Unidos 
(Inglês) – aproveitamento mínimo: 60%. www.uniaocultural.
org.br – Rua Teixeira da Silva, 560 – SP, Tel: 3885-1022 – email: 
atendimento@uniaocultural.com.br;

- Certificado TOEFL (Inglês) – pontuação mínima: 213 para 
o Computer-based Test (CBT); 550 para o Paper-based Test (PBT); 
ou 80 para o Internet-based Test (IBT);

- Certificado IELTS (Inglês) – pontuação mínima: 5,0;
- Certificado da Universidade de Cambridge (Inglês) - níveis 

FCE ou CAE – conceito mínimo: C;
- Certificado da Aliança Francesa (Francês) – nota mínima: 

70 pontos. www.aliancafrancesa.com.br – Tel: (11) 3017-5685 
ou 3017-5694 – email: exames@aliancafrancesa.com.br; Perío-
do de inscrição: de 14 de agosto até 11-09-2017; data da prova: 
15-09-2017, das 09h30 às 11h30 – Local de prova: Rua General 
Jardim, 182 - Vila Buarque - metrô República - saída Caetano de 
Campos. Divulgação do resultado: 22 de setembro.

- Certificado do Instituto Cultural Hispânico (Espanhol) – 
nota mínima: 7,0. www.ichespanhol.com – Rua Vergueiro, 1883, 
cj. 32 – Vila Mariana, CEP: 04101-000 – São Paulo, Tel: (11) 
5084-3791 – email: faleconosco@ichespanhol.com;

- D.E.L.E/Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira 
(Espanhol) – nível intermediário;

- Certificado do Instituto Italiano di Cultura (Italiano) – nota 
mínima 7,0. www.iicsanpaolo.esteri.it - Avenida Higienópolis, 
436 – CEP: 01238-000 – São Paulo – SP, Telefone: (11) 3660-
8888 – email: esami.iicsanpaolo@esteri.it;

- Certificado do Instituto Goethe (Alemão) – conceito: 
“aprovado”. www.goethe.de/saopaulo - Rua Lisboa, 974 - Jar-
dim Paulista, São Paulo, CEP: 05413-001, Tel. (11) 3296-7000 
– email: cursos@saopaulo.goethe.org

Poderão ser dispensados da prova de proficiência em língua 
estrangeira candidatos que comprovarem a conclusão de curso 
de graduação em Letras em instituição de ensino superior, com 
habilitação em uma das línguas exigidas pelo Programa.

Observação: Certificado de conclusão de curso de idioma 
não é válido como proficiência;

d) Os candidatos estrangeiros deverão também comprovar 
proficiência em língua portuguesa, em até dois anos após a 
matrícula. Serão aceitos certificados emitidos pelo Centro de 
Línguas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da USP e Celpe-Bras/Ministério da Educação – com aprovei-
tamento a partir do nível “Intermediário Superior”, obtidos 
em prazo igual ou inferior a dois anos da data da inscrição no 
processo seletivo.

II - É obrigatória a indicação, no ato da inscrição, do even-
tual orientador, dentre os que abriram vagas.

III - Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão 
apresentar os documentos abaixo relacionados, em três vias, de 
acordo com o calendário constante do item IX:

a) “Curriculum vitae” atualizado, com produção docu-
mentada, inserido na Plataforma Lattes do CNPq (www.lattes.
cnpq.br);

b) Histórico escolar correspondente ao curso de graduação 
concluído – original (para conferência) e cópias simples;

c) Projeto de pesquisa que deve ser apresentado com lin-
guagem clara, demonstrando domínio gramatical e conceitual. 
Deve ser estruturado na forma de tópicos, ocupando no máximo 
vinte páginas digitadas em espaço 1,5, incluindo as referências 
bibliográficas citadas no projeto. Deverá ser estruturado da 
seguinte forma:

1) Capa - deverá conter as seguintes informações: nome do 
Programa, linha de pesquisa, o título explicativo do projeto e o 
nome do candidato;

2) Página 1 - título e resumo do projeto (até cinco linhas, 
somente em português);

3) Projeto de pesquisa
a) Introdução – pertinência e adequação do projeto ao 

Programa e à linha de pesquisa indicados;
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