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Os exames de proficiência em língua inglesa aceitos pelo 
PPGEM, bem como seus respectivos prazos de validade e pon-
tuações mínimas exigidas, são os mesmos indicados no item 
4.1 deste Edital. A proficiência em língua portuguesa deverá 
ser comprovada por meio do atestado de aprovação, no mínimo 
no nível intermediário superior, no CELPE-BRAS (Certificado 
de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros)1 ou 
aprovação no exame de proficiência do Centro de Línguas da 
FFLCH-USP. Somente serão aceitos resultados de exames reali-
zados nos últimos três anos.

4. Datas Importantes (Mestrado)
15/12/2017 - Abertura das inscrições.
30/12/2017 - Data limite para inscrição no processo seletivo.
15/01/2018, às 09h - Exame escrito para os candidatos ao 

Mestrado.
19/01/2018 - Divulgação da lista dos candidatos convoca-

dos para a arguição oral.
22 a 24-01-2018 - Arguição oral (ver obs. (i) abaixo).
29/01/2018 - Divulgação da lista de aprovados para matrí-

cula no Mestrado.
Data a confirmar - Matrícula na secretaria do PPGEM
Observação:
i) Alunos de cidades distantes poderão solicitar a arguição 

oral por videoconferência mediante agendamento. Para tanto o 
aluno se responsabiliza a estar, no horário determinado, conectado 
à Internet banda larga, com câmera de vídeo e microfone. O aluno 
deverá se conectar a um serviço provido pelo site do PPGEM na 
hora determinada com senha de acesso que lhe será comunicada.

5. Observações Finais para Alunos Estrangeiros
De acordo com as regulamentações da USP, por ocasião da 

matrícula no programa de pós-graduação dos alunos estrangei-
ros aprovados no processo seletivo, é obrigatória a apresentação 
do visto válido de permanência no Brasil, obtido na Embaixada 
ou Consulado Brasileiro no país de origem (a Secretaria do 
PPGEM providenciará carta de aceite para entrada do pedido do 
visto), e do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) válido ou 
protocolo de pedido de expedição do documento junto à Polícia 
Federal do Brasil, com o número do RNE.

Em caráter excepcional, a matrícula poderá ser feita apenas 
com o passaporte e o visto válido, desde que acompanhado pelo 
comprovante de agendamento do Registro/Emissão de Carteira de 
Identidade de Estrangeiro emitido pela Polícia Federal; nesse caso, 
após o comparecimento do estudante na Polícia Federal, o interes-
sado deverá apresentar na Secretaria de Pós-Graduação, no prazo 
máximo de 15 dias, o protocolo/documento expedido pela Polícia 
Federal, com o número do RNE, para regularização do cadastro.

A fim de evitar atrasos na emissão do visto e do RNE, 
recomenda-se que os alunos estrangeiros não aguardem a divul-
gação do resultado final para só então fazer os agendamentos 
da entrada do pedido de visto nas Embaixadas/Consulados do 
Brasil em seus países de origem e do RNE na Polícia Federal.

1 Para mais informações sobre o CELPE-Bras acesse o site: 
http://portal.mec.gov.br/ e digite “CELPE-Bras” na ferramenta 
de busca.

 Extrato de Convênio
Processo: 17.1.110.3.3
Nome Projeto: Convênio de Duplo Diploma entre a EPUSP 

e a Technische Universität Darmstadt "PROGRAMA DE DUPLO 
DIPLOMA"

Convênio nº Mercúrio: 41460 e Sigla Acadêmico Internacio-
nal Duplo Diploma

Parecer jurídico: Aprovado
Contratante: Escola Politécnica da USP - EPUSP
Contratado: Technische Universität Darmstadt, Alemanha
Objeto: A cooperação acadêmica nos campos das enge-

nharias que possam contribuir para o desenvolvimento e 
aprofundamento

das atividades acadêmicas dos alunos.
Data da assinatura: 07-11-2017
Vigência: 07-11-2017 a 06-11-2022
Valor total: Não há
Valor por exercício: Não há
Classificação dos recursos: não há

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 
QUEIROZ

 Extrato de Convênio
Processo: 17.1.2387.11.3
Espécie: Convênio de Estágio
Concedente: AGROPECUARIA BOA FE LTDA - CNPJ 

26.194.928/0001-48
Convenente: Escola Superior de Agricultura “Luiz de Quei-

roz” ESALQ - CNPJ/MF 63.025.530/0025-81
Objeto: Conceder estágio a alunos regularmente matricula-

dos na USP/ESALQ, nos cursos de Engenharia Agronômica, Enge-
nharia Florestal, Ciências Econômicas, Ciências dos Alimentos, 
Gestão Ambiental, Ciências Biológicas e Administração.

VIgência: 05 anos a partir da assinatura.
Data de Assinatura: 11-12-2017
Assinam:
Pela AGROPECUARIA BOA FE LTDA: Jonadan Hsuan Min Ma
Pela ESALQ: Luiz Gustavo Nussio
 Extrato de Convênio
Processo: 17.1.2399.11.1
Espécie: Convênio de Estágio
Convenente: INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS 

GERAIS, CAMPUS ARINOS - CNPJ 10.727.655/0005-43
Concedente: Escola Superior de Agricultura “Luiz de Quei-

roz” ESALQ - CNPJ/MF 63.025.530/0025-81
Objeto: Conceder estágio a alunos regularmente matricula-

dos nos cursos de graduação da INSTITUIÇÃO DE ENSINO. USP/
ESALQ (CONCEDENTE).

VIgência: 05 anos a partir da assinatura.
Data de Assinatura: 12-12-2017
Assinam:
Pela INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS, 

CAMPUS ARINOS: Willegaignon Gonçalves de Resende
Pela ESALQ: Luiz Gustavo Nussio

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE

 Despacho do Diretor, de 4-12-2017
Proc.2017.1.231.12.4, compra Ata Registro de Preço 

285013/2016, Contratada: N. ALVES MOREIRA – ME (fornecedor 
884200), pelo atraso injustificado na entrega dos materiais 
constantes na nota de empenho 4311215/2017 aplica-se a 
seguinte multa:

Data prevista da entrega: 26-10-2017
Data efetiva da entrega: 01-12-2017
Atraso: 36 dias
Valor faturado: R$ 985,00 X 0,1% ao dia X 36 dias = R$ 35,46
Valor líquido a receber = R$ 949,54

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO

 Extrato de Convênio
Processo 2017.1.1649.17.3. Convênio que entre si celebram 

a Universidade de São Paulo - USP - CNPJ 63.025.530/0001-
04, com interveniência da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto - USP - CNPJ 63.025.530/0026-62 e o Grupo de Apoio 
ao Adolescente e a Criança com Câncer - GRAACC - CNPJ 
67.185.694/0001-50. Objeto: O presente convênio objetiva esta-
belecer as condições indispensáveis à viabilização de concessão 
de estágio de complementação educacional junto ao Grupo de 
Apoio ao Adolescente e a Criança com Câncer aos estudantes 
regularmente matriculados no Curso de Medicina da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto – USP. Vigência: O presente Con-
vênio vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data de 
sua assinatura, prorrogáveis por iguais ou inferiores períodos. 
Data da Assinatura: 04-12-2017.

As cópias deverão ser anexadas ao formulário de inscrição 
no site do PPGEM no momento da inscrição.

2. Critérios de Seleção para Mestrado
2.1. Sobre a admissão aos cursos
A admissão do candidato aos cursos de Mestrado será feita 

por meio de:
* Avaliação do desempenho em exame de ingresso (ver 

itens 2.2, 2.3 e 2.4 deste Edital), com caráter eliminatório;
* Arguição oral pela comissão de ingresso, com caráter 

eliminatório, onde serão avaliados: currículo do candidato, his-
tórico escolar no curso de graduação, definição da área em que 
deseja concentrar seus estudos e dedicação ao curso (integral 
ou parcial).

2.2. Conteúdo do Exame de Ingresso
Todos os candidatos aos cursos de Mestrado, residentes 

no Brasil, devem realizar o Exame de Ingresso, que envolve 
conhecimentos pertinentes a disciplinas comuns aos cursos 
de Engenharia Mecânica. Este exame consta de 24 questões 
(duas de cada um dos conteúdos listados abaixo), sendo que o 
candidato deve escolher 10 questões para resolver. O exame de 
ingresso será apresentado em dois idiomas: português e inglês.

O exame é sem consulta e o uso de calculadoras eletrônicas 
simples (não-programáveis) é permitido.

A seguir estão relacionados os tópicos do Exame de 
Ingresso bem como uma sugestão de referências bibliográficas 
referentes aos tópicos:

Álgebra linear: Matrizes e determinantes: operações bási-
cas e propriedades. Auto-valores e auto-vetores. Referência: 1. 
Callioli, Domingues & Costa: "Álgebra Linear e Aplicações", 6a. 
edição, Editora Saraiva, 2003.

Algoritmos: Ordenação e solução de sistemas lineares. Refe-
rência:, Press, W. H.; Teukolski, S. A.; Vetterling, W. T.; Flannery, B. 
P, “Numerical Recipes in C”; 2002, 2ª. ed, Cap. 2 e 8.

Cálculo diferencial e integral: Funções de uma variável: limi-
te, continuidade, derivadas e integrais. Referência: 1. Stewart, J, 
"Cálculo Vol. 1", 5ª. Edição, Ed. Thomson, 2003.

Controle: Transformada de Laplace e Diagramas de Blocos. 
Análise da Resposta Transitória de Sistemas de Primeira e 
Segunda Ordem. Análise da Resposta em Frequência: Diagramas 
de Bode. Referência: 1. Ogata, K, “Engenharia de Controle 
Moderno”, 4ª. Edição, 2003, Caps. 2, 3, 5 e 8.

Computação: Estrutura de dados estática e dinâmica. Refe-
rência: 1. Ziviani, N, "Projeto de Algoritmos com Implementações 
em Pascal e C", 3a. ed, Livraria Pioneira Ed, 1996, Cap. 2 e 3.

Eletrônica: Associações de resistores e capacitores, Diodos 
retificadores e diodos Zener, Transistores bipolares NPN, Cir-
cuitos básicos com amplificadores operacionais. Referências: 
1. Malvino, A, "Eletrônica" vols. 1/2, Makron books. / 2. Cipelli, 
Markus e Sandrini, "Teoria e Desenvolvimento de Projetos de 
Circuitos Eletrônicos", Érica, 2001.

Estatística: Testes de hipóteses e comparação de distribui-
ções. Referência: 1. Costa Neto, P. L. de O, “Estatística”, 1977, 
1ª. ed, Edgard Blucher, Cap. 5 e 7.

Materiais: Diagramas de fase, processamento térmico de 
metais e ligas. Referência: 1. Callister Jr, W.D, "Ciência e Enge-
nharia de Materiais: uma Introdução”, 5a. ed, Editora Livros 
Técnicos e Científicos, 2002, Cap. 9 e 11.

Mecânica dos fluidos: Conceitos fundamentais, estática dos 
fluidos, equações básicas na forma integral, introdução à análise 
diferencial, dinâmica do escoamento incompressível não viscoso, 
análise dimensional. Referência: 1. Fox & McDonald, "Introdução 
à Mecânica dos Fluidos", 6a ed, Editora LTC, 2006, Cap. 2 a 7.

Mecânica dos sólidos: Membros carregados axialmente, 
torção de barras, forças de cisalhamento e momentos fletores, 
tensões em vigas, análise de tensão e deformação. Referência: 
1. Gere, J.M, "Mecânica dos Materiais", Ed. Pioneira Thomson 
Learning, 2003, Cap. 2, 3, 4, 5 e 7.

Mecânica geral: Estática dos sistemas, estática dos sólidos, 
dinâmica dos sistemas, cinemática e dinâmica dos sólidos. 
Referência: 1. França, L.N.F.; Matsumura, A.Z, "Mecânica Geral", 
2a.ed, Editora Edgard Blücher, 2004, Cap. 4, 6, 10 e 12.

Termodinâmica: Trabalho e calor; Primeira e Segunda Leis da 
Termodinâmica para sistemas e volumes de controle, Entropia. 
Referência: 1. Van Wylen, Sonntag & Borgnakke, "Fundamentos 
da Termodinâmica", tradução da 6a ed. americana, Ed. Edgard 
Blücher, 2003, Cap. 4 a 8.

2.3. Exame de ingresso - GRE
Para candidatos aos cursos de Mestrado, graduados em 

engenharia/ciências exatas a avaliação no exame de ingresso 
poderá ser substituída pelas respectivas avaliações de desem-
penho do candidato no GRE (Graduate Record Examinations) 
quantitativo e analítico. Serão considerados válidos os resul-
tados obtidos no GRE desde que realizados nos últimos três 
anos, contados retroativamente à data de sua apresentação na 
secretaria do PPGEM. Para maiores informações sobre o GRE, 
inclusive datas de exame consulte: http://www.ets.org/gre

2.4. Notas de corte para o exame de ingresso e para o GRE
Serão convocados para a Entrevista os candidatos que 

tenham obtido pontuações iguais ou superiores às pontuações 
mínimas definidas na tabela 3 abaixo conforme o caso.

Tabela 3. Pontuação Mínima dos Candidatos – Conheci-
mentos Específicos

EXAME PONTUAÇÃO MÍNIMA PONTUAÇÃO MÁXIMA

Exame de Ingresso do PPGEM 5,0 10,0
GRE (quantitativo e analítico) 157 (quantitativo) 170
 3,0 (analítico) 6,0

3. Sobre a proficiência em língua estrangeira
3.1. Para Candidatos Brasileiros
Para o ingresso de candidatos Brasileiros ao PPGEM é 

desejável, mas não obrigatória, a demonstração prévia de 
proficiência em língua inglesa. Deve-se ressaltar, contudo, que a 
exigência de proficiência em língua inglesa é um dos requisitos 
para a inscrição no Exame de Qualificação do curso (conforme 
Regulamento do PPGEM);

Os exames de proficiência em língua inglesa aceitos pelo 
PPGEM, bem como seus respectivos prazos de validade e pontu-
ações mínimas exigidas, estão indicados a seguir:

* CL-FFLCH-USP (Exame Específico para o PPGEM, elabo-
rado pelo Centro de Línguas da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da USP), realizado nos últimos três anos. 
Pontuação mínima: 7 (sete) para o exame no nível de mestrado 
(tradução e compreensão de texto).

* IELTS (International English Language Testing System), 
obtido nos últimos três anos. Pontuação mínima: 5 (cinco) para 
Mestrado.

* TOEFL-IBT (Teste of English as Foreign Language – Inter-
net Based Test), obtido nos últimos três anos. Pontuação mínima 
de 61 (sessenta e um) pontos para Mestrado.

* TOEFL-CBT (Teste of English as Foreign Language – 
Computer Based Test), obtido nos últimos três anos. Pontuação 
mínima de 173 (cento e setenta e três) pontos para Mestrado.

* TOEFL-ITP (Assessment Series), obtido nos dois últimos 
anos. Pontuação mínima de 500 para Mestrado.

* CAMBRIDGE FCE (First Certificate in English) ou CAM-
BRIDGE CAE (Certificate in Advanced English), obtido nos 
últimos cinco anos. Grau mínimo C no CAMBRIDGE FCE para 
Mestrado.

* MICHIGAN ECPE (Examination for the Certificate of 
Proficiency in English), obtido nos últimos cinco anos. Pass para 
Mestrado.

3.2. Para Candidatos Estrangeiros
Para o ingresso de candidatos estrangeiros ao PPGEM 

(Mestrado ou Doutorado) é desejável, mas não obrigatória, a 
demonstração prévia de proficiência em língua inglesa e em 
língua portuguesa. Deve-se ressaltar, contudo, que a exigência 
de proficiência em língua portuguesa e inglesa são requisitos 
para a inscrição no Exame de Qualificação do curso (conforme 
Regulamento do PPGEM);

IV.1 O aluno de mestrado deverá integralizar pelo menos 136 
(cento e trinta e seis) unidades de créditos, assim distribuídas:

no mínimo 60 (sessenta) unidades de créditos em disci-
plinas, sendo 10 (dez) créditos em disciplinas obrigatórias. Os 
50 (cinquenta) créditos restantes devem ser cumpridos em 
disciplinas diversas oferecidas pelo programa, devendo cumprir 
30 (trinta) créditos em disciplinas práticas e 20 (vinte) em dis-
ciplinas teóricas, conforme especificado no item XVII - Outras 
Normas deste Regulamento;

76 (setenta e seis) unidades de crédito deverão ser obtidas 
na elaboração da dissertação e/ou trabalho de conclusão.

 Comunicado
O Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade de São 

Paulo, declara, para todos os fins, que Evanildo Nasaré da Silva 
Santos, até a presente data, não possui qualquer vinculação com 
a Universidade de São Paulo. Declara, também, que eventual 
“Histórico Escolar” e “Currículo Escolar” supostamente expedi-
dos pela USP e referentes a Evanildo Nasaré da Silva Santos não 
encontram amparo nos registros da Universidade de São Paulo.

 SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DA USP

 Comunicado
Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria USP 

GR – 4.710, de 25-02-2010, justificamos que o pagamento 
do fornecedor Economática Software de Apoio a Investidores 
Ltda, referente a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 58879 de 
07-11-2017, através da Nota de Empenho 4671017/2017, Pro-
cesso: 16.1.00065.69.0, Contrato 04/2016 - SIBi, não obedeceu 
à ordem cronológica por problemas administrativos.

 EDITORA DA USP

 Primeiro Termo Aditivo de Contrato
Processo: 2015.1.96.91.8
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Edição assinado em 

27-04-2015, entre a Universidade de São Paulo, por meio de sua 
Editora – Edusp e Wellington Braz Carvalho Delitti para a edição 
da obra “Reservas Ecológicas da USP”.

Pelo presente termo fica atualizado o título para “Reservas 
Ecológicas da Universidade de São Paulo” e aditada a cláusula:

7. A publicação da obra “Reservas Ecológicas da Universi-
dade de São Paulo”, 1ª edição, terá uma tiragem de 2000 (dois 
mil) exemplares e o preço de capa de R$ 48,00.

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 12-12-2017.
 Primeiro Termo Aditivo de Contrato
Processo: 2015.1.403.91.8
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Edição assinado em 

14-10-2015, entre a Universidade de São Paulo, por meio de 
sua Editora – Edusp e Marília Dalva Klaumann Cánovas para a 
edição da obra “Espanhóis na Santos da Belle Époque: cotidiano 
urbano, práticas associativas e militância política, 1890-1922”.

Pelo presente termo fica alterado o título da obra para: 
“Santos e Imigração na Belle Époque: Os Espanhóis – Cotidiano 
Urbano, Práticas Associativas e Militância Política (1880-1922)”. 
Adita-se a cláusula:

7. A publicação da obra acima referida, em sua 1ª edição, 
terá uma tiragem de 700 (setecentos) exemplares e o preço de 
capa de R$ 60,00.

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 07-12-2017.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE

 Extrato de Convênio
Convênio para Realização de estágio
Processo: 2017.1.569.39.7
Concedente: ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS – 

IRMÃS FRANCISCANAS DA PROVIDÊNCIA DE DEUS. – CNPJ 
61.011.094/0007-84

Convenente: Universidade de São Paulo através da Escola 
de Educação Física e Esporte.

Objeto: conceder estágio a alunos regularmente matricu-
lados na USP, e que venham frequentando, efetivamente, os 
Cursos de Graduação da EEFE-USP.

Data da assinatura: 11-12-2017
Período de vigência: 11-12-2017 a 10-12-2022

 ESCOLA POLITÉCNICA

 Comunicado
2º Edital 2018/01: Processo Seletivo para Ingresso de Alunos 

Regulares de Mestrado e de Alunos Especiais (Níveis Mestrado) 
No Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 
(PPGEM) – Primeiro Período Letivo de 2018.

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Mecânica (CCP/PPGEM) da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo torna público aos interessados, de 
acordo com o os Artigos 41 e 42 do Regimento da Pós-Gradu-
ação da USP, que estão abertas as inscrições para ingresso de 
alunos regulares e alunos especiais de mestrado, com início no 
primeiro período letivo de 2018. O Processo Seletivo do PPGEM 
para os cursos de Mestrado tem a validade de um ano.

1. Informações Gerais e Inscrições
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 

(PPGEM) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 
oferece cursos de Mestrado e Doutorado nas seguintes áreas 
de concentração:

* Engenharia de Controle e Automação Mecânica;
* Engenharia Mecânica de Energia e Fluidos;
* Engenharia Mecânica de Projeto e Fabricação.
Informações mais detalhadas sobre os grupos de pesquisa, 

orientadores, regulamentos e calendário estão disponíveis no 
site http://www.usp.br/ppgem.

1.1. Documentos necessários para a inscrição (Mestrado)
Para o processo de inscrição dos candidatos a Mestrado 

é preciso:
* preencher o formulário encontrado no site do PPGEM; 

esse preenchimento deve ser feito on-line no site, e para tanto 
é necessário "Criar Nova Conta" de usuário (verificar no canto 
esquerdo inferior da página principal), e após o primeiro acesso 
utilizar o link "Minhas Inscrições";

* anexar ao formulário de inscrição as cópias de todos os 
documentos solicitados na Tabela 1. Os documentos impressos 
serão entregues na secretaria do PPGEM, no momento da matrí-
cula, pelo candidato que for aprovado no exame de ingresso.

Tabela 1. Documentos necessários (cópias) e forma de entrega
Procedência - Documentos Necessários (cópias) - Forma 

de Entrega
I. Candidatos
Brasileiros.
1. RG ou documento equivalente com foto (ex: carteira de 

habilitação); 2. CPF; 3. Diploma de graduação; 4. Histórico esco-
lar de graduação; 5. Comprovante de endereço; 6. Curriculum 
Vitae; 7. Comprovante de proficiência em inglês como língua 
estrangeira (opcional: ver itens 2 e 4 deste Edital).

As cópias deverão ser anexadas ao formulário de inscrição 
no site do PPGEM no momento da inscrição.

II. Candidatos
Estrangeiros.
1. Passaporte; 2. Diploma de graduação; 3. Histórico escolar 

de graduação (ressaltando critério de avaliação e faixa de notas 
no referido país); 4. Comprovante de proficiência em português 
ou inglês como língua estrangeira (opcional: ver itens 2 e 4 
deste Edital).

RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA:
A data de divulgação será anunciada nas Unidades, durante 

a Segunda Etapa de Provas.
CALENDÁRIO DE FERIADOS

FERIADOS MUNICIPAIS

Bauru 1º de agosto e 20 de novembro
Lorena 15 de agosto e 14 de novembro
Piracicaba 13 de junho, 20 de novembro e 8 de dezembro
Pirassununga 6 de agosto e 8 de dezembro
Ribeirão Preto 20 de janeiro e 19 de junho
São Carlos 15 de agosto e 4 de novembro
São Paulo 25 de janeiro e 20 de novembro

FERIADO ESTADUAL

São Paulo 9 de julho

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Portaria PRP-613, de 12-12-2017

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de destina-
ção de Emprego Público no âmbito do Programa 
de Concessão de Técnico de Nível Superior para 
Grupos de Excelência (Procontes)

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, de 
acordo com a Portaria GR 4215, de 25-05-2009 e considerando 
a Lei Complementar 1074, de 11-12-2008, bem como a Portaria 
GR 4078, de 19-02-2009, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Diante da indicação de novos projetos de pesqui-
sa, fica prorrogado o prazo de destinação de emprego público 
criado pela Lei Complementar 1074/2008, ocupado atualmente 
pela servidora Marluce da Cunha Mantovani e distribuído junto 
à Faculdade de Medicina (FM) pela Portaria PRP-53, de 27-07-
2009, para continuar atendendo o Programa de Concessão de 
Técnico de Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes), 
conforme segue:
Faixa/Grau Categoria Profis-

sional
E m p r e g o 
Público

Docentes Responsáveis pelo 
Projeto de Pesquisa

Prazo final de 
Destinação

Superior S1 A Especialista em 
Laboratório

1132113 LUIZ FERNANDO ONUCHIC & 
MARI CLEIDE SOGAYAR

23-08-2019

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação retroagindo seus efeitos a partir de 01-10-2017 (Processo 
USP 2009.1.9014.1.2).

Portaria PRP-614, de 12-12-2017

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de destina-
ção de Emprego Público no âmbito do Programa 
de Concessão de Técnico de Nível Superior para 
Grupos de Excelência (Procontes)

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, de 
acordo com a Portaria GR 4215, de 25-05-2009 e considerando 
a Lei Complementar 1074, de 11-12-2008, bem como a Portaria 
GR-4078, de 19-02-2009, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Diante da indicação de nova vigência do projeto 
de pesquisa, fica prorrogado o prazo de destinação de emprego 
público criado pela Lei Complementar 1074/2008, ocupado 
atualmente pela servidora Marina Colzato e distribuído junto à 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) pela 
Portaria PRP-26, de 22-06-2009, para continuar atendendo o 
Programa de Concessão de Técnico de Nível Superior para Gru-
pos de Excelência (Procontes), conforme segue:
Faixa/Grau Categoria Profis-

sional
Emprego 
Público

Docentes Responsáveis pelos 
Projetos de Pesquisa

Prazo final de 
Destinação

Superior S1 A Especialista em 
Laboratório

1131745 LUIS REYNALDO FERRACCIU 
ALLEONI & PAULO SERGIO 
PAVINATO

31-07-2019

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação retroagindo seus efeitos a partir de 01-12-2017 (Processo 
USP 2009.1.9022.1.5).

 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
 Resolução CoPGr-7.451, de 11-12-2017

Altera dispositivos do Regulamento do Programa 
de Pós-Graduação em Mestrado Profissional em 
Ciências das Imagens e Física Médica da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto - FMRP

O Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade de São 
Paulo, de acordo com a aprovação ad referendum da Câmara de 
Normas e Recursos do Conselho de Pós-Graduação, em 07-12-
2017, baixa a seguinte Resolução:

Artigo 1º - Os itens III (subitem III.1), IV (subitem IV.1), 
VIII e XIV do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em 
Mestrado Profissional em Ciências das Imagens e Física Médica, 
baixado pela Resolução CoPGr 7010, de 27-11-2014, passam a 
ter a redação conforme o anexo.

Artigo 2º - Os alunos regularmente matriculados terão o 
prazo de 90 (noventa) dias para optar ou não por este Regula-
mento, a partir da data de sua publicação.

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Artigo 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário 
(Processo 2013.1.457.1.3).

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIAS DAS IMAGENS E 
FÍSICA MÉDICA DA FMRP:

III - PRAZOS
III.1 No curso de Mestrado Profissional o prazo para depósi-

to da dissertação é de 24 (vinte e quatro) meses.
IV - CRÉDITOS MÍNIMOS
IV.1 O estudante de Mestrado Profissional deverá integrali-

zar um mínimo de 96 (noventa e seis) unidades de crédito, sendo 
20 (vinte) em disciplinas e 76 (setenta e seis) com a dissertação.

VIII - EXAME DE QUALIFICAÇÃO
Não se aplica.
XIV - AVALIAÇÃO ESCRITA NO JULGAMENTO DAS DISSER-

TAÇÕES
Não se aplica.
Resolução CoPGr-7.452, de 11-12-2017

Altera dispositivos do Regulamento do Programa 
de Pós-Graduação em Mestrado Profissional em 
Neurologia e Neurociências Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto - FMRP

O Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade de São 
Paulo, de acordo com a aprovação ad referendum da Câmara de 
Normas e Recursos do Conselho de Pós-Graduação, em 07-12-
2017, baixa a seguinte Resolução:

Artigo 1º - Os itens III (subitem III.1) e IV (subitem IV.1) do 
Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Mestrado Pro-
fissional em Neurologia e Neurociências Clínicas, baixado pela 
Resolução CoPGr 6957, de 13-10-2014, passam a ter a redação 
conforme o anexo.

Artigo 2º - Os alunos regularmente matriculados terão o 
prazo de 90 (noventa) dias para optar ou não por este Regula-
mento, a partir da data de sua publicação.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Artigo 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário 
(Processo 2013.1.4304.1.7).

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
MESTRADO PROFISSIONAL EM NEUROLOGIA E NEUROCIÊN-
CIAS CLÍNICAS DA FMRP:

III - PRAZOS
III.1 No curso de Mestrado o prazo para depósito da disser-

tação é de 30 (trinta) meses.
IV - CRÉDITOS MÍNIMOS
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