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 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

 SEÇÃO DE GRADUAÇÃO
 Extrato de Convênio
P-CONV 5589
Processo 2017.1.02178.86.7
Instituição de Ensino: Escola de Artes, Ciências e Humani-

dades - Each|Usp
Concedente: Brasilprev Seguros e Previdencia S/A
Objeto: Conceder estágio a alunos regularmente matricula-

dos na Usp, e que venham frequentando, efetivamente, os cursos 
da Each/Usp Leste.

Data de Assinatura: 16-08-2017
Vigência: Vigorará, a partir da data da sua assinatura, pelo 

prazo de 5 anos.
 Extrato de Convênio
P-CONV 5504
Processo 2017.1.02141.86.6
Instituição de Ensino: Escola de Artes, Ciências e Humani-

dades - EACH|USP
Concedente: Inst de Conserv Ambiental The Nature Con-

servancy Brasil
Objeto: Conceder Estágio a Alunos Regularmente Matricu-

lados na Usp, e Que Venham Frequentando, Efetivamente, os 
Cursos da Each/Usp Leste.

Data de Assinatura: 16-08-2017
Vigência: Vigorará, a Partir da Data da Sua Assinatura, pelo 

Prazo de 05 Anos.

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES

 Retificação do D.O. de 12-8-2017
Em Portaria ECA 39, onde se lê "Portaria ECA 39, de 11-09-

2017" leia-se " Portaria ECA 39, de 11-08-2017".

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO

 Extrato de Convênio
Processo: 2016.1.429.22.5
Convenente: Universidade de São Paulo, no interesse da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto.
Signatário: Prof. Dr. Marco Antonio Zago - Reitor
Concedente: Organização Pan-Americana da Saúde – Escri-

tório Regional da Organização Mundial da Saúde.
Signatário: Joaquim Felipe Molina – Representante Legal.
Objeto: Fomentar e analisar processos de Educação Perma-

nente em Saúde e de Apoio Institucional junto aos municípios do 
DRS III de Araraquara.

Fundamento: Lei 8666/93
Assinatura: 23-05-2017.
Vigência: 23-05-2017 a 31-08-2018

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 
QUEIROZ

 Extrato de Convênio
Processo: 17.1.1862.11.0
Especie: Convênio de Estágio
Concedente: José Affonso Junqueira Netto Outros - CNPJ 

14.366.482/0001-02
Convenente: Universidade de São Paulo, Escola 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: 16-08-2017
Assinam: Pela José Affonso Junqueira Netto Outros: José 

Affonso Junqueira Netto
Pela ESALQ: Luiz Gustavo Nussio
 Extrato de Convênio
Processo: 17.1.1836.11.9
Especie: Convênio de Estágio
Concedente: PHD Educacional Ltda - CNPJ 04.103.342/0001-98
Convenente: Universidade de São Paulo, Escola 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: 16-08-2017
Assinam: Pela PHD Educacional Ltda: Reinaldo Fernandes
Pela ESALQ: Luiz Gustavo Nussio
 Extrato de Convênio
Processo: 17.1.1726.11.9
Especie: Convênio de Estágio
Concedente: Associação Paranaense de Cultura APC - CNPJ 

76.659.820/0003-13
Convenente: Universidade de São Paulo, Escola 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: 16-08-2017
Assinam: Pela Associação Paranaense de Cultura APC: 

Délcio Afonso Balestrin
Pela ESALQ: Luiz Gustavo Nussio

 MUSEU PAULISTA

 Portaria GD - 21, de 15-8-2017

Dispõe sobre a designação da representação dis-
cente junto ao Conselho Deliberativo

A Vice-Diretora em exercício do Museu Paulista da Univer-
sidade de São Paulo nos termos do art. 14 da Resolução 6088, 
de 26-03-2012, e tendo em vista o resultado da eleição ocorrida 
no último dia 07-07-2017, homologada pela Procuradoria Geral 
da Universidade de São Paulo em 01-08-2017, baixa a seguinte 
portaria:

Artigo 1º - Fica designada Juliana Rodrigues Alves para 
compor, como membro discente titular, o Conselho Deliberativo 
do Museu Paulista, tendo como suplente Larissa de Carvalho 
Nascimento.

Artigo 2º - O mandato dos membros discentes será de um 
ano, permitida a recondução.

Parágrafo Único - Cessará o mandato do representante 
discente que deixar de ser aluno regularmente matriculado em 
curso de graduação da Universidade de São Paulo e deixar de 
exercer atividades regulares de pesquisa, formação acadêmica 
e formação profissional no Museu Paulista, assumindo o seu 
respectivo suplente, devendo a DAPECE comunicar este fato à 
Assistência de Direção.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
expedição, revogando-se as disposições em contrário.

 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA

 Extrato de Convênio
Convênio Acadêmico Internacional celebrado entre a Facul-

dade de Medicina Veterinária e Zotecnia da Universidade de São 
Paulo e a Michigan State University

Processo 2017.1.689.10.4
Convênio 41750
Partícipes: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo – FMVZ/USP, Brasil, e a Michigan 
State University, EUA.

8.2 O processamento da inscrição de servidor licenciado, 
afastado e com contrato suspenso ou interrompido somente 
surtirá os seus regulares efeitos a partir do dia de seu retorno 
às atividades, e desde que esse retorno ocorra antes do término 
do Programa.

9 – Do retorno à jornada anterior
9.1 A CODAGE poderá, a pedido do dirigente da Unidade/

Órgão, determinar, no caso de necessidade do serviço público, o 
retorno do servidor à jornada inicialmente contratada (artigo 8º 
da Resolução USP-7350/17)

9.2. Na hipótese prevista no item 9.1, o retorno somente 
poderá ser determinado após o servidor ter completado o 
período mínimo de seis meses de trabalho em jornada reduzida.

10 – Da continuidade da jornada reduzida após o PIRJ
10.1. Até 30 dias antes do término do Programa, o servidor, 

havendo interesse, poderá solicitar a continuidade da redução 
de sua jornada, nos termos da Portaria GR 6.760/2016, cujo 
eventual deferimento não resultará no pagamento de abono.

11 - Das disposições finais
11.1. A inscrição do servidor implicará o conhecimento e a 

aceitação das condições estabelecidas neste edital e na Resolu-
ção USP-7350, de 6-6-2017, em relação às quais não poderá ser 
alegado desconhecimento.

11.2. É de inteira responsabilidade do servidor acompanhar 
as publicações referentes a este edital no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, bem como o andamento e situação de sua 
solicitação no Sistema Marte Web.

Anexo único
REQUERIMENTO DE ADESÃO AO NOVO PROGRAMA DE 

INCENTIVO À REDUÇÃO DE JORNADA (PIRJ) DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO (USP) – Resolução USP-7.350, de 6 de junho de 
2017 (D.O. de 7-7-2017)

À Coordenadoria de Administração Geral
Eu, [Nome], [Número USP], [Grupo], [Função], lotado(a) 

no(a) [Setor] da [Unidade/Órgão], por minha livre e espontânea 
vontade, venho requerer minha adesão ao novo Programa de 
Incentivo à Redução de Jornada (PIRJ), instituído pela Resolução 
USP-7.350, de 6 de junho de 2017 (regulamentado pelo Edital de 
Inscrição ao novo Programa de Incentivo à Redução de Jornada), 
cujos termos e condições foram todos por mim lidos e perfeita-
mente compreendidos.

Declaro estar ciente das seguintes decorrências:
I) A redução proporcional dos meus vencimentos, na razão 

de ¼ (um quarto);
II) O recebimento de um abono, equivalente a um terço 

do meu salário pago a cada 6 (seis) meses de efetivo exercício 
na jornada reduzida, no mês subsequente ao cumprimento 
desta condição, observado o disposto no inciso II do artigo 3º 
da Resolução USP-7350/17, calculado de acordo com o salário 
apurado na data do deferimento da inscrição, não podendo, 
após essa data, sofrer a incidência de reajustes, correção mone-
tária ou majoração por vantagens relativas a tempo de serviço, 
promoções ou incorporações que venham a ocorrer após a data 
do deferimento.

III) O recebimento, na mesma data de percepção do abono, 
de um abono adicional se, durante os 6 (seis) meses, de que 
tratam os §§ 3º e 4º do artigo 5º da Resolução USP-7350/17, o 
servidor vier a receber auxílio-creche parcial (artigo 4º, inciso II 
da Portaria GR 4706/10), correspondente à soma das diferenças, 
nos referidos meses, entre o auxílio-creche integral e o auxílio-
-creche parcial;

IV) O abono não será incorporado para quaisquer efeitos 
legais, e sobre ele não incidirão vantagens de qualquer natureza;

___________, ______ de _____________ de 2017.
local
___________________________
Assinatura do servidor

 MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA

 Retificação do D.O. de 3-8-2017
Na Portaria MAE 12, por conter erro de digitação:
Onde se lê: V - Dos Resultados
“Artigo 14 - A totalização dos votos da eleição eletrônica 

será divulgada no dia 13-05-2016, sendo considerado eleitas as 
chapas que obtiverem maior número de votos.”

Leia-se: “V - Dos Resultados
Artigo 14 - A totalização dos votos da eleição eletrônica 

será divulgada no dia 15-09-2017, sendo considerado eleitas as 
chapas que obtiverem maior número de votos.”

 SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA USP

 Extratos de Contratos
Termo de Recebimento Definitivo do Contrato 12/2016 – 

Processo 2015.1.499.82.6.
Contratante: Superintendência do Espaço Físico da USP.
Contratada: Construtora Mollinari Ltda.
Concorência 08/2015: Fornecimento e instalação de Divi-

sórias Acústicas no Mezanino e Fundo de Palco, do Centro de 
Difusão Internacional da USP.

Objeto: Por este Termo, a Contratante dá por aceito todos 
os serviços executados pela empresa contratada, por conta do 
Contrato 12/2016.

Data da Assinatura: 16-08-2017.
2º Termo Aditivo de Prorrogação do Prazo do Contrato 

22/2016 - Processo 2016.1.108.82.8.
Contratante: Superintendência do Espaço Físico da USP.
Contratada: Construtora Mollinari Ltda.
Concorrência 07/2015: Execução da complementação da 

reforma do Edifício do Anfiteatro Camargo Guarnieri, da Pró 
Reitoria e Cultura e Extensão Universitária da USP.

Objeto do Aditamento: Prorrogado o prazo contratual por 
mais 120 dias corridos, contados a partir de 10-08-2017.

Data da Assinatura: 10-08-2017.
1º Termo Aditivo de Prorrogação do Prazo do Contrato 

06/2017 - Processo 2017.1.38.82.0.
Contratante: Superintendência do Espaço Físico da USP.
Contratada: Ductbusters Engenharia Ltda.
Tomada de Preços 27/2016: Execução dos serviços de ins-

talação de Sistema de Ar Condicionado, Ventilação e Exaustão 
do Restaurante Central, da Superintendência de Assistência 
Social da USP.

Objeto do Aditamento: Prorrogado o prazo contratual por 
mais 30 dias corridos, contados a partir de 23-07-2017.

Data da Assinatura: 22-07-2017.

 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: 2017.1.218.91.8
 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 14-08-2017.

 GABINETE DO VICE-REITOR

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL
 Comunicado
Edital de Inscrição ao Novo Programa de Incentivo à Redu-

ção de Jornada
O Coordenador de Administração Geral da Universidade 

de São Paulo, nos termos do disposto no §1º do Artigo 1º da 
Resolução USP-7.350, de 6-6-2017, torna público, aos servidores 
técnico e administrativos regidos pela CLT e sujeitos ao módulo 
semanal de trabalho de 40 horas, a abertura de inscrições para 
adesão ao novo Programa de Incentivo à Redução de Jornada 
(PIRJ), criado pela Resolução USP-7.350/2017, no período de 
18-08-2017 a 08-12-2017.

1 – Das disposições preliminares
1.1. Durante a vigência do Programa, a CODAGE poderá, a 

pedido do dirigente da Unidade/Órgão, determinar, no caso de 
necessidade do serviço público, o retorno do servidor à jornada 
inicialmente contratada (itens 9, 9.1 e 9.2 deste Edital).

1.2. Sob pena de responsabilidade, é vedada a convocação 
do servidor participante do PIRJ para a prestação de horas 
extras.

1.3. O presente Programa terá vigência de dois anos a partir 
da data inicial do exercício na nova jornada, que constará da 
Lista de inscrições deferidas a que alude o item 7.1.

1.4. Caso atingido o seu objetivo, ou à vista de outro moti-
vo relevante, o Programa poderá ser interrompido a qualquer 
tempo pela Administração, resguardado o direito do servidor 
com pedido deferido, bem como a análise das inscrições já 
realizadas.

2 - Da inscrição
2.1. Poderão se inscrever no PIRJ os servidores que aten-

derem ao disposto no Artigo 1º da Resolução USP-7.350/2017.
2.2. A inscrição de que trata o presente edital se dará 

mediante Requerimento de Adesão ao PIRJ, pelo qual o servidor 
declarará sua intenção de reduzir sua jornada de trabalho para 
30 horas semanais, concordando integralmente com os termos 
da Resolução USP 7.350/2017 e do presente Edital.

2.3. A inscrição será realizada exclusivamente por meio de 
preenchimento de dados no sistema MarteWeb.

2.4. No ato da inscrição, o servidor estará requerendo:
1º) A redução proporcional de vencimentos, na razão de 

¼ (um quarto), nos termos do Artigo 2º, inciso II da Resolução 
USP-7.350/17;

2º) O recebimento do abono concedido de acordo com o 
estabelecido no artigo 5º da Resolução USP-7.350/17

3º) O recebimento de abono adicional, se atendidos os 
requisitos, nos termos do artigo 6º da Resolução USP-7.350/17;

2.5. O valor do abono será calculado de acordo com o salá-
rio apurado na data do deferimento da inscrição, não podendo, 
após essa data, sofrer a incidência de reajustes, correção mone-
tária ou majoração por vantagens relativas a tempo de serviço, 
promoções ou incorporações que venham a ocorrer após a data 
do deferimento (§1º do Artigo 5º da Resolução USP-7.350/17);

2.6. O abono não será incorporado para quaisquer efeitos 
legais, e sobre ele não incidirão vantagens de qualquer natureza 
(§2º do Artigo 5º da Resolução USP-7.350/17);

2.7. Se durante os 6 (seis) meses, de que tratam os §§ 3º e 
4º do artigo 5º, o servidor vier a receber auxílio-creche parcial 
(artigo 4º, inciso II da Portaria GR 4706/10 – atualmente no 
valor de R$ 316,94), ele também fará jus, na mesma data de 
percepção do abono, a um abono adicional, correspondente à 
soma das diferenças, nos referidos meses, entre o auxílio-creche 
integral (artigo 4º, inciso I da Portaria GR 4706/10 – atualmente 
no valor de R$ 633,87) e o auxílio-creche parcial (Artigo 6º da 
Resolução USP-7.350/17)

2.8. O valor do abono adicional previsto no Artigo 6º, 
observado o disposto no § 2º do artigo 5º, não poderá sofrer a 
incidência de reajustes ou correção monetária (Parágrafo único 
do Artigo 6º da Resolução USP-7.350/17).

3 – Da manifestação da Unidade/Órgão
3.1. Concluída a inscrição do servidor no Programa, a chefia 

imediata poderá se manifestar no prazo de 2 (dois) dias úteis 
quanto à distribuição da jornada semanal proposta pelo servidor

3.1.1. A manifestação será realizada exclusivamente por 
meio do sistema MarteWeb.

3.1.2. Na hipótese da chefia imediata não se manifestar no 
prazo estabelecido no item 3.1, a distribuição da jornada sema-
nal proposta pelo servidor será considerada aceita

3.2 Concluída a análise prevista no item 3.1, o Dirigente 
da Unidade/Órgão de lotação do servidor deverá se manifestar 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à redução de 
jornada do servidor.

3.2.1 A manifestação será realizada exclusivamente por 
meio do sistema MarteWeb.

3.2.2 Nas manifestações desfavoráveis deverá constar 
detalhadamente a(s) situação(ões) que determine(m) grave 
comprometimento ao serviço público

3.3. Presumir-se-ão favoráveis as solicitações para as quais 
não houver manifestação do do Dirigente da Unidade/Órgão 
dentro do prazo estabelecido.

4 – Da análise da CODAGE
4.1. Mensalmente, a CODAGE analisará as inscrições que 

tenham sido apresentadas e instruídas, até o dia 10 de cada mês, 
com manifestação do dirigente da Unidade/Órgão;

4.2. Caberá à CODAGE indeferir as inscrições que não aten-
dam à finalidade prevista na alínea “a” do inciso I do artigo 2º 
da Resolução USP-7350/17, bem como aquelas que representem 
risco de grave comprometimento ao serviço público, nos termos 
do § 2º do artigo 4º da citada Resolução

4.3. Da análise da CODAGE será verificado se, no caso do 
deferimento de todo o conjunto de inscrições de cada Unidade/
Órgão, será atingido o limite máximo de 20% dos servidores 
técnicos e administrativos da Unidade/Órgão ou de 30% da 
Reitoria e Prefeituras dos Campi;

4.4. Não atingidos os limites de 20% ou de 30%, todas as 
inscrições não indeferidas, nos termos dos §§ 4º e 15º do Artigo 
4º da Resolução USP-7350/17, serão aceitas no Programa.

4.5 - No caso de atingidos os limites de 20% ou de 30%, 
será elaborada listagem de priorização nos termos do § 5º do 
Artigo 4º da Resolução USP-7350/17;

5 – Da Lista de inscrições deferidas
5.1. Tendo sido concluída a análise das inscrições, será 

publicada lista de inscrições deferidas;
5.2. Os resultados com as inscrições deferidas e indeferidas 

serão disponibilizadas no sistema MarteWeb de forma restrita 
e individualizada;

6 - Do pedido de reconsideração
6.1. Após a publicação da Lista de inscrições deferidas, 

será concedido o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação 
de pedido de reconsideração por servidor cuja inscrição tenha 
sido indeferida;

6.2. O pedido de reconsideração será realizado exclusiva-
mente por meio de preenchimento de formulário específico, 
disponível no sistema MarteWeb.

7 – Da lista definitiva
7.1. Encerrado o prazo estabelecido no item 6.1 do pre-

sente edital e após a análise dos pedidos de reconsideração, 
será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, a Lista 
Definitiva dos servidores cujos requerimentos de adesão ao 
Programa tenham sido deferidos.

7.2. Não será admitido qualquer pedido de reconsideração 
ou recurso após a publicação da Lista definitiva no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo.

8 – Da alteração de jornada
8.1. Após o deferimento da adesão ao PIRJ, o servidor deve-

rá assinar a documentação pertinente à alteração de jornada;

vencional, referido no título IV infra, cabendo ao Presidente da 
mesa eleitoral receber a justificativa, por escrito, do(a) eleitor(a) 
impedido, demonstrando que o impedimento surgiu após 16-10-
2017, e colher o voto em separado, dentro de envelope, em cujo 
exterior registrará o fato.

Artigo 8º – A cada eleitor(a) caberá apenas um voto, 
contendo, no máximo, a indicação de três chapas inscritas no 
processo eleitoral.

Artigo 9º – Os recursos relativos à votação eletrônica e 
convencional deverão ser dirigidos à Comissão Eleitoral e enca-
minhados ao endereço eletrônico eleicao2017@usp.br até as 
18h30 do dia da eleição.

Parágrafo único – Os recursos serão decididos de plano pela 
Comissão Eleitoral.

II – Da consulta à comunidade
Artigo 10 – A consulta à comunidade de que trata a Reso-

lução 6638/2013 será realizada eletronicamente no dia 23-10-
2017, das 9h às 18h.

Parágrafo único – Até o dia 22 de outubro, a Superinten-
dência de Tecnologia da Informação encaminhará aos docentes, 
discentes e servidores técnicos e administrativos, no endereço 
eletrônico cadastrado na base de dados corporativa da USP, o 
endereço eletrônico e a senha de acesso com a qual cada mem-
bro da comunidade USP responderá à consulta supra referida.

Artigo 11 – A Comissão Eleitoral divulgará, até as 20h 
do dia 23-10-2017, no sítio da Secretaria Geral, os resultados 
obtidos em cada uma das categorias.

III – Da votação eletrônica
Artigo 12 - A Superintendência de Tecnologia da Informa-

ção encaminhará aos(às) eleitores(as), no dia 29-10-2017, no 
endereço eletrônico cadastrado na base de dados corporativa 
da USP, o endereço eletrônico do sistema de votação e a senha 
de acesso com a qual o eleitor poderá exercer seu voto, no dia e 
horário referidos no artigo 1º.

IV – Da votação convencional
Artigo 13 – A votação convencional, a que se refere o artigo 

1º supra, será realizada no dia 30-10-2017, das 9h às 18h, nos 
seguintes locais:

I- na Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”, 
na Secretaria Geral, 4º andar do prédio da Reitoria - Unidades, 
Museus e Institutos Especializados nela sediados;

II- no Museu de Zoologia, na Assistência Técnica Acadêmica 
- Museu de Zoologia e Museu Paulista;

III- no Museu de Arte Contemporânea - Ibirapuera, na 
Assistência Técnica Acadêmica - Museu de Arte Contemporânea;

IV- na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, na Assis-
tência Técnica Acadêmica - Escola de Artes, Ciências e Huma-
nidades;

V- na Escola de Enfermagem, na Assistência Técnica Acadê-
mica - Escola de Enfermagem, Faculdade de Medicina, Faculdade 
de Saúde Pública e Instituto de Medicina Tropical;

VI- na Faculdade de Direito, na Assistência Técnica Acadêmi-
ca - Faculdade de Direito;

VII- no campus de Bauru, na Assistência Técnica Acadêmica 
- Faculdade de Odontologia de Bauru;

VIII- no Centro de Biologia Marinha, na Assistência Técnica 
Acadêmica - Centro de Biologia Marinha;

IX- no campus “Luiz de Queiroz”, na Assistência Técnica 
Acadêmica da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
- Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” e Centro de 
Energia Nuclear na Agricultura;

X- no campus de Ribeirão Preto, na Assistência Técnica Aca-
dêmica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Unidades 
sediadas no Campus;

XI- no campus de São Carlos, na Assistência Técnica 
Acadêmica da Escola de Engenharia de São Carlos - Unidades 
sediadas no Campus;

XII- no campus “Fernando Costa”, na Assistência Técnica 
Acadêmica - Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos;

XIII- no campus de Lorena, na Assistência Técnica Acadêmi-
ca - Escola de Engenharia de Lorena.

§ 1º – A mesa eleitoral que atuará na Secretaria Geral será 
nomeada pelo Reitor, que indicará um membro docente como 
Presidente.

§ 2º – Nos locais referidos nos incisos II a XIII acima, o 
Diretor da Unidade, Museu ou Instituto Especializado em que 
será realizada a eleição nomeará a mesa eleitoral, indicando 
como Presidente um(a) docente da Unidade, Museu ou Instituto 
Especializado.

Artigo 14 – A Secretaria Geral encaminhará aos locais 
referidos no artigo 13 as cédulas oficiais de votação rubricadas 
pelo Presidente da Comissão Eleitoral, bem como as listas de 
presença para assinatura dos eleitores.

§ 1º - As cédulas referidas no caput deste artigo deverão, 
no momento da votação, ser rubricadas pelo Presidente da 
mesa eleitoral.

§ 2º – A identificação de cada votante será feita mediante 
a apresentação de prova hábil de identidade e o confronto de 
seu nome com o constante nas listas mencionadas no caput 
deste artigo.

Artigo 15 - Não será permitido voto por procuração.
Artigo 16 – A apuração deverá ser realizada às 19h30 do dia 

30-10-2017, pela própria mesa eleitoral.
§1º – As urnas deverão ser abertas e contadas as cédulas, 

cujo número deverá corresponder ao número de assinaturas 
constantes na lista de presença.

§2º – Os votos das urnas cujo número de cédulas não 
corresponder ao número de assinaturas constantes na lista de 
presença serão anulados.

§3º – Serão nulos os votos que não forem lançados na 
cédula oficial, os que forem dados a mais de três chapas e 
aqueles cujas cédulas contiverem qualquer sinal que permita 
identificar o eleitor.

Artigo 17 – As mesas eleitorais dos locais mencionados 
nos incisos II a XIII do artigo 13 supra deverão encaminhar à 
Secretaria Geral, até as 20h30 do dia 30-10-2017, pelo endereço 
eletrônico eleicao2017@usp.br, os mapas dos resultados do 
pleito e as listas de presença, digitalizados.

Artigo 18 – As cédulas depositadas nas urnas mencionadas 
nos locais indicados no artigo 13 deverão ser encaminhadas, 
por malote, para a Secretaria Geral até o dia 01-11-2017, onde 
ficarão guardadas em recipiente lacrado, sendo destruídas após 
a nomeação do(a) Reitor(a) e do(a) Vice-Reitor(a).

V – Da apuração e da proclamação dos resultados
Artigo 19 – A totalização dos votos da eleição, eletrônicos 

e convencionais, será realizada pela Comissão Eleitoral, a 
partir das 21h do dia 30-10-2017, e poderá ser acompanhada 
pela Assembleia Universitária, sendo transmitida ao vivo pelo 
sistema IPTV.

Artigo 20 – Terminada a totalização dos votos, a Comissão 
Eleitoral proclamará a lista tríplice, observada a ordem de 
votação.

§1º – Em caso de empate, integrará a lista tríplice a chapa 
que tiver como candidato(a) a Reitor(a) o(a) Professor Titular 
com maior tempo de serviço na USP.

§2º – Para fins de definição da ordem de composição da 
lista tríplice, em caso de empate entre as chapas que a integrem, 
será considerado o mesmo critério mencionado no parágrafo 
anterior.

Artigo 21 – Eventuais recursos relativos à apuração deverão 
ser encaminhados ao endereço eletrônico eleicao2017@usp.br, 
até as 12h do dia 07-11-2017.

Parágrafo único – Os recursos serão decididos pela Comis-
são Eleitoral, em caráter definitivo, até as 15h do dia 10-11-
2017.

Artigo 22 – Os casos omissos nesta Resolução serão resol-
vidos pela Comissão Eleitoral.

Artigo 23 – Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação.
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