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obtidos em disciplina obrigatória, conforme item XVII.3 deste 
Regulamento.

V - LÍNGUA ESTRANGEIRA
Os candidatos deverão demonstrar proficiência em inglês, 

tanto para o Mestrado quanto para o Doutorado e Doutorado 
Direto.

A avaliação da proficiência será realizada por uma comissão 
nomeada pela CCP.

V.1 A prova de proficiência para o Mestrado constitui-se de 
tradução de trecho de artigo em Inglês para o Português, sem 
uso de dicionários.

V.2 A prova de proficiência para o Doutorado e Doutorado 
Direto constitui-se da elaboração de um resumo em inglês de um 
trecho de artigo em Português, sem uso de dicionários.

V.3 Os(as) candidatos(as) estrangeiros que tenham outra 
língua materna que não a inglesa nem portuguesa deverão sub-
meter-se exame de proficiência de língua inglesa e portuguesa. 
Os critérios usados para avaliar a proficiência em língua inglesa 
são os mesmos dos candidatos(as) brasileiros(as).

V.4 Os(as) candidatos(as) que tenham a língua inglesa como 
materna deverão submeter-se apenas ao exame de proficiência 
em língua portuguesa.

V.5 A proficiência em língua portuguesa deverá ser demons-
trada de uma das seguintes formas:

- Apresentação do Certificado de Proficiência em Língua 
Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-BRAS), no nível intermedi-
ário, fornecido pela Secretaria de Educação Superior, Ministério 
da Educação do Brasil. A apresentação desse certificado deve 
ocorrer, no máximo, até 365 dias após o início da contagem de 
prazo do aluno no curso de Mestrado ou de Doutorado;

- Exame de proficiência em português, aplicado pelo Centro 
Interdepartamental de Línguas da FFLCH USP, sendo a nota 
mínima exigida igual a 7 (sete). A apresentação desse certificado 
deve ocorrer, no máximo, até 365 dias após o início da contagem 
de prazo do aluno no curso de Mestrado ou de Doutorado.

Outros exames poderão ser analisados pela CCP mediante 
solicitação do candidato/estudante.

VI - DISCIPLINAS
VI.1 O credenciamento ou recredenciamento de disciplinas 

é baseado em análise do conteúdo programático, compatibilida-
de com as linhas de pesquisa do Programa, atualização biblio-
gráfica, Curriculum Vitae dos ministrantes com titulação mínima 
de doutor e parecer circunstanciado de um relator, ouvida a CCP.

VI.2 O(a) professor(a) responsável deverá ser orientador 
pleno do Programa quando se tratar de disciplina obrigatória ou 
da área de concentração.

VI.3 Os professores externos à USP poderão ser credencia-
dos para ministrar disciplina, mediante proposta do Programa 
devidamente instruída e aprovada pela CCP, com manifestação 
da CPG e apreciação da CaC (Câmara Curricular), conforme arti-
go 69, parágrafo 2o do Regimento de Pós-Graduação.

VII - CANCELAMENTO DE TURMAS DE DISCIPLINAS
VII.1 O cancelamento de turmas de disciplinas poderá 

ocorrer mediante solicitação do ministrante, por motivo de força 
maior, aprovada pela CCP.

VII.2 O pedido deve ocorrer anteriormente ao início da dis-
ciplina. Casos excepcionais poderão ser analisados pelo CoPGr 
(Conselho de Pós-Graduação).

VII.3 A CCP deverá emitir parecer sobre a solicitação no 
prazo máximo de 10 (dez) dias.

VII.4 O cancelamento de turma de disciplina por falta de 
alunos só ocorrerá se houver menos de 3 (três) estudantes 
inscritos regularmente matriculados, conforme solicitação do 
responsável pela disciplina antes do início das aulas.

VII.5 O prazo máximo para deliberação da CCP de acordo 
com o calendário é até 2 (dois) dias antes do início das aulas.

VIII - EXAME DE QUALIFICAÇÃO (EQ)
O Exame de Qualificação é exigido tanto no curso de Mes-

trado quanto no curso de Doutorado.
A inscrição no exame de qualificação é de responsabilidade 

do(a) estudante e deverá ser feita dentro do prazo máximo 
estabelecido pelo programa neste Regulamento (itens VIII.1, 
VIII.2 e VIII.3).

O exame deverá ser realizado no máximo em 60 (sessenta) 
dias após a inscrição.

O(a) estudante de pós-graduação que não realizar o 
exame no período previsto para o seu curso será desligado(a) 
do programa, conforme item V do artigo 52 do Regimento de 
Pós-Graduação.

VIII.1 Mestrado
VIII.1.1 O(A) estudante de Mestrado deverá inscrever-se 

no referido exame no período máximo de 18 (dezoito) meses 
após sua primeira matrícula no curso, obedecendo o calendário 
estabelecido pelo programa.

VIII.1.2 No momento da inscrição para o Exame de Qua-
lificação o(a) estudante deverá ter cumprido 32 (trinta e dois) 
créditos em disciplinas.

VIII.1.3 O objetivo do exame de qualificação no mestrado é 
averiguar o conhecimento adquirido pelo(a) estudante em disci-
plinas e sobre o tema de seu projeto, além de sua capacidade em 
executar seu projeto de pesquisa através da análise e arguição 
de um relatório de atividades.

VIII.1.4 O Relatório de Atividades a ser entregue deverá ter, 
no mínimo, os seguintes itens:

1) Programas e atividades desenvolvidas. Neste item o(a) 
estudante deverá descrever as disciplinas cursadas, as parti-
cipações em eventos, as publicações e demais atividades que 
possam contribuir para a sua avaliação;

2) O projeto de pesquisa. Neste item será apresentado o 
projeto de pesquisa proposto contendo, no mínimo, os itens a 
seguir: Introdução, Objetivos, Justificativa, Variáveis Analíticas, 
Revisão Bibliográfica, Procedimentos Metodológicos e Técnicos, 
Resultados Preliminares, Referências Bibliográficas e demais 
itens que, em concordância com o(a) orientador(a), julgue 
necessário;

3) Cronograma de atividades para as etapas restantes;
4) Ficha atualizada do(a) estudante emitida pelo Sistema 

Janus.
VIII.1.5 O Relatório de Atividades deverá ser entregue na 

SPG em três cópias por ocasião da inscrição do(a) estudante no 
referido exame acompanhado da anuência do orientador.

VIII.1.6 O Exame de Qualificação ocorrerá em sessão públi-
ca. A apresentação oral pelo(a) estudante terá duração mínima 
de 20 (vinte) e máxima de 30 (trinta) minutos, sendo seguida 
de arguição pela Comissão Examinadora, composta pelo(a) 
orientador(a), como presidente, e por mais dois membros dou-
tores. O Exame de Qualificação deverá ter, no máximo, 3 (três) 
horas de duração.

VIII.2 Doutorado
VIII.2.1 O(a) estudante de Doutorado deverá inscrever-se 

no referido exame no período máximo de 20 (vinte) meses 
após sua primeira matrícula no curso, obedecendo o calendário 
estabelecido pelo programa.

VIII.2.2 No momento da inscrição para o Exame de Quali-
ficação o(a) estudante deverá ter cumprido 24 (vinte e quatro) 
créditos em disciplinas.

VIII.2.3 O objetivo do exame de qualificação no Doutorado 
é avaliar a capacidade do(a) estudante de desenvolver o seu 
projeto de tese, através da análise e arguição de um relatório 
de atividades.

VIII.2.4 O relatório de atividades a ser entregue deverá ter, 
no mínimo, os seguintes itens:

1) Programas e atividades desenvolvidas. Neste item o(a) 
estudante deverá descrever as disciplinas cursadas, as parti-
cipações em eventos, as publicações e demais atividades que 
possam contribuir para a sua avaliação;

2) O projeto de pesquisa. Neste item será apresentado o 
projeto de pesquisa proposto contendo, no mínimo, os itens a 
seguir: Introdução, Objetivos, Justificativa, Hipótese, Revisão 

Artigo 1º - Fica aprovado o novo Regulamento do Programa 
de Pós-Graduação em Geografia (Geografia Física), constante do 
anexo da presente Resolução.

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, em 
especial a Resolução CoPGr-6903, de 05-09-2014, e a Resolução 
CoPGr-7067, de 12-06-2015 (Processo 2009.1.2230.1.1).

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
GEOGRAFIA (GEOGRAFIA FÍSICA) DA FFLCH:

I - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DE 
PROGRAMA (CCP)

A CCP terá como membros titulares 9 (nove) orientadores 
plenos vinculados à unidade, credenciados no Programa, sendo 
um destes o Coordenador e um o suplente do Coordenador, e 
2 (dois) representantes discentes, tendo cada membro titular 
seu suplente.

II - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
II.1 Proficiência em língua estrangeira
A proficiência em língua estrangeira será exigida durante o 

processo seletivo para Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto, 
conforme item V deste Regulamento.

II.2 Requisitos para o Mestrado
A seleção para o ingresso no Mestrado será realizada uma 

vez ao ano, com procedimentos divulgados na forma de Edital 
publicado na página oficial do Programa, no Portal da FFLCH e 
divulgado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. As vagas 
disponíveis para Mestrado serão divulgadas no período de ins-
crição. A seleção será composta de 3 (três) fases eliminatórias, 
sendo que, em cada fase, o(a) candidato(a) será aprovado (a) se 
obtiver nota igual ou superior a 7 (sete).

A primeira fase da seleção constitui-se do Exame de Profici-
ência em Língua Estrangeira.

A segunda fase da seleção constitui-se de uma prova de 
conhecimentos específicos sobre a linha de pesquisa pretendida 
pelo(a) candidato(a).

A terceira fase será composta de arguição de projeto 
de pesquisa e análise do currículo e histórico escolar do(a) 
candidato(a).

O conteúdo e o tempo para realização de cada fase, assim 
como os documentos necessários para a inscrição serão divulga-
dos no Edital de Seleção.

O(A) candidato(a) estrangeiro(a) deverá passar pelo mesmo 
processo seletivo.

Para fins de classificação, a nota final será composta pela 
soma das notas das três fases, dividido por três.

II.3 Requisitos para o Doutorado
A seleção para o ingresso no Doutorado será realizada uma 

vez ao ano, com procedimentos divulgados na forma de Edital 
publicado na página oficial do Programa, no Portal da FFLCH e 
divulgado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. As vagas 
disponíveis para Doutorado serão divulgadas no período de 
inscrição. A seleção será composta de 3 (três) fases eliminatórias, 
sendo que, em cada fase, o(a) candidato(a) deverá obter nota 
igual ou superior a 7 (sete).

A primeira fase da seleção constitui-se de Exame de Profici-
ência em Língua Estrangeira.

A segunda fase da seleção refere-se a uma prova de conhe-
cimentos aprofundados sobre a linha de pesquisa pretendida 
pelo(a) candidato(a).

A terceira fase será composta de arguição de projeto 
de pesquisa e análise do currículo e histórico escolar do(a) 
candidato(a).

O conteúdo e o tempo para realização de cada fase, assim 
como os documentos necessários para a inscrição serão divulga-
dos no Edital de Seleção.

O(A) candidato(a) estrangeiro(a) deverá passar pelo mesmo 
processo seletivo.

Para fins de classificação, a nota final será composta pela 
soma das notas das três fases, dividido por três.

II.4 Requisitos para o Doutorado Direto
A seleção para o ingresso no Doutorado Direto será reali-

zada uma vez ao ano, com procedimentos divulgados na forma 
de Edital publicado na página oficial do Programa, no Portal da 
FFLCH e divulgado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. As 
vagas disponíveis para Doutorado Direto serão divulgadas no 
período de inscrição. A seleção será composta por 4 (quatro) 
fases eliminatórias, sendo que, em cada fase, o(a) candidato(a) 
deverá obter nota igual ou superior a 7 (sete).

A primeira fase da seleção constitui-se de Exame de Profici-
ência em Língua Estrangeira.

A segunda fase da seleção refere-se a uma prova de conhe-
cimentos aprofundados sobre a linha de pesquisa pretendida 
pelo(a) candidato(a).

A terceira fase será composta de análise do histórico escolar 
do(a) candidato(a) (quando serão contabilizadas as médias 
ponderadas das disciplinas e do histórico final), e também de 
seu currículo (quando serão contabilizadas as publicações, parti-
cipações em eventos e em grupos de pesquisa).

A quarta fase constitui-se da arguição do projeto de pesqui-
sa apresentado pelo (a) candidato(a).

O conteúdo e o tempo para realização de cada fase, assim 
como os documentos necessários para a inscrição serão divulga-
dos no Edital de Inscrição.

O(A) candidato(a) estrangeiro(a) deverá passar pelo mesmo 
processo seletivo.

Para fins de classificação, a nota final será composta pela 
soma das notas das três fases, dividido por três.

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

tação é de 36 (trinta e seis) meses.
III.2 No curso de Doutorado, para o(a) portador(a) do título 

de mestre, o prazo para depósito da tese é de 48 (quarenta e 
oito) meses.

III.3 No curso de Doutorado, sem obtenção prévia do título 
de mestre (Doutorado Direto), o prazo para depósito da tese é 
de 48 (quarenta e oito) meses.

III.4 Em qualquer um dos cursos, em casos excepcionais 
devidamente justificados com base em critérios acadêmico-cien-
tíficos, os estudantes poderão solicitar prorrogação de prazo por 
um período máximo de 60 (sessenta) dias, desde que solicitados 
30 (trinta) dias antes do prazo final original.

IV - CRÉDITOS MÍNIMOS
IV.1 O(A) estudante de Mestrado deverá integralizar um 

mínimo de unidades de crédito, da seguinte forma:
- 96 (noventa e seis) unidades de crédito, sendo 32 (trinta 

e duas) em disciplinas e 64 (sessenta e quatro) na dissertação.
IV.2 O(A) estudante de Doutorado, portador do título de 

Mestre pela USP ou por ela reconhecido, deverá integralizar um 
mínimo de unidades de crédito, da seguinte forma:

- 160 (cento e sessenta) unidades de crédito, sendo 24 
(vinte e quatro) em disciplinas e 136 (cento e trinta e seis) na 
tese.

IV.3 O(A) estudante de Doutorado Direto, ou com título de 
Mestre obtido fora da USP deverá integralizar um mínimo de 
unidades de crédito, da seguinte forma:

- 192 (cento e noventa e dois) unidades de crédito, sendo 
56 (cinquenta e seis) em disciplinas e 136 (cento e trinta e seis) 
na tese.

IV.4 Poderão ser concedidos, como créditos especiais, no 
máximo 8 (oito) créditos para os Cursos de Mestrado, Doutorado 
ou Doutorado Direto. Tais créditos estão especificados no item 
XVII - Outras Normas deste Regulamento.

IV.5 Do total de créditos em disciplinas, tanto para mestrado 
quanto para doutorado e doutorado direto, 8 (oito) deverão ser 

atualização do Plano de Ação/Programa de investimento para 
o período 2017-2019 da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/
Grande (UGRHI 12). Passou a palavra ao Secretário Executivo do 
CBH-BPG para proceder as informações. Colocada em votação, a 
mesma foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a presidente 
em exercício do CBH-BPG passou a palavra aos representantes 
da diretoria eleitos para o biênio 2017/2018 que fizeram suas 
considerações. Com a palavra o Secretário Executivo do CBH-
-BPG falou sobre a Cobrança do Uso da Água. Com a palavra, 
a Presidente do CBH-BPG encerrou a reunião agradecendo a 
presença de todos. Após então, conforme o que foi dito nesta 
reunião, eu, Luciana A. C. R. de Paula, Secretária Executiva 
Adjunta do CBH-BPG, lavrei a presente ata e assino ao final.

 Universidade de 
São Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portarias do Reitor, de 5-7-2017
Designando:
nos termos do artigo 8º, inciso III, do Decreto Estadual 

52.205, de 27-09-2007, que instituiu o Cadastro Unificado de 
Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP, combinado 
com o artigo 51 da Lei 8.666, de 21-06-1993, e suas alterações 
posteriores, MARCOS ROBERTO SANTIAGO, ROSANA DÓRIA e 
THAÍS PEREIRA SILVA OLIVEIRA para, na qualidade de membros, 
integrarem a Comissão de Avaliação Cadastral – CAC, no âmbito 
da Reitoria da Universidade de São Paulo, tendo como suplente 
CRISTINA ALVES PINHEIRO; esta Portaria vigorará pelo prazo 
de 01 ano, a partir de 13-7-2017; Proc. USP 2010.1.11239.1.0;

nos termos do inciso IV do artigo 3º da Lei Federal 10.520, 
de 17-07-2002, combinado com o disposto no inciso IV do 
artigo 3º do Decreto Estadual 47.297, de 06-11-2002, e alínea 
“b”, inciso I, do artigo 1º da Portaria GR 6.561, de 16-06-2014, 
ALINE ROSA LOPES SANTANA BARROS DEZIO (Certificações 
FUNDAP 137048 e USP 03/2006), CELMA CRISTINA CUNHA 
CARDOSO (Certificações FUNDAP 242222 e 296484), CRISTINA 
ALVES PINHEIRO (Certificações FUNDAP 059586 e 133344 e USP 
15/2004), GABRIELA DE PAULA PEREIRA (Certificações FUNDAP 
250945 e 251447), HENRIQUE PIACENTE TALARICO (Certi-
ficação FUNDAP 196288), LEILA CRISTINA PRAZERES SILVA 
(Certificação FUNDAP 164588), LESLIE DE OLIVEIRA HERINGER 
(Certificação FAZESP 1205/2015), LUIS ANTONIO ALVES (Cer-
tificação FUNDAP 164617), MARCIA GUIMARÃES APRATTO 
(Certificação FUNDAP 164711), MARCIO DA SILVA PEREIRA 
(Certificação FUNDAP 164604), MARCO ANTONIO DO NASCI-
MENTO SILVA (Certificação FUNDAP 165310), MARCOS ROBER-
TO SANTIAGO (Certificação FUNDAP 161492), NAJLA MARIA DA 
SILVA PINTO (Certificação FAZESP 689/2016), NARA SILVIA DE 
FATIMA AMORIM (Certificação FUNDAP 176411), RAFAEL UNO 
CARNEIRO (Certificações FUNDAP 296164 e 296737), ROGÉRIO 
DEODORO DOS SANTOS (Certificação FAZESP 2887/2016), 
SANDRA CRISTINA CAMPOS (Certificações FUNDAP 136959 e 
USP 01/2004) e ZENON SECKLER EWALD (Certificações FUNDAP 
136961 e USP 02/2003) para atuarem como Pregoeiros nos pro-
cedimentos licitatórios a serem instaurados na Reitoria da USP 
(RUSP), incluindo as licitações de interesse de Unidades/Órgãos 
atendidos por referido Órgão Central, através da modalidade de 
PREGÃO em ambiente eletrônico e/ou presencial, conforme suas 
respectivas formações/capacitações, objetivando a aquisição 
de bens e serviços comuns. Para compor a Equipe de Apoio, 
ficam designados MAGDA RODRIGUES DOS SANTOS, ROBERTA 
CRISTINA SANTOS SEVERINO e SIMONE GALDI. Os pregoeiros 
acima designados poderão atuar como suplente de Pregoeiro e/
ou Equipe de Apoio. Esta Portaria vigorará pelo prazo de 01 ano, 
a partir de 28-7-2017; Proc. USP 2010.1.11239.1.0.

 Comunicado
Ata da 43ª Reunião Ordinária do CBH-BPG de 29-03-2017
Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezes-

sete, na Câmara Municipal de Barretos, à Rua 16 730 - Barretos/
SP, com início às 09h, realizou-se a 43ª Reunião Ordinária do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande, com um 
total de 25 (vinte e cinco) membros, sendo 22 (vinte e dois) 
com direito a voto. Antes de submeter a pauta à plenária, a 
presidente em exercício do CBH-BPG, e representante do Fórum 
de Desenvolvimento Bebedouro 2000, cumprimentou e convidou 
a todos a assistirem a apresentação preparada pelos alunos da 
Escola Zezinho Portugal de Guaira, que trata de um projeto de 
reaproveitamento da água de chuva que foi implantado e está 
sendo desenvolvido na escola, pelo Programa Escolas Sustentá-
veis, sob a coordenação dos Professores Claudio Terra e Sandra 
Aparecida de S. L. Terra. Após, a presidente do CBH-BPG, propôs 
a dispensa da leitura da Ata da 42ª Reunião Ordinária do CBH-
-BPG sendo aprovada por unanimidade. Após colocou a Ata da 
42ª Reunião Ordinária do CBH-BPG em votação, sendo também 
aprovada por unanimidade. Em seguida, passou a palavra ao 
Secretário Executivo do CBH-BPG, representante do DAEE, para 
proceder às informações gerais. Em seguida iniciou a apresen-
tação das Deliberações e consequente votação. Apresentou a 
Minuta de Deliberação CBH-BPG 200/2017, que “Encerra as 
atividades do Grupo Técnico para análise da denúncia sobre 
disposição irregular de esgoto bruto no Córrego Barretos”. Em 
seguida, colocou a mesma em votação, sendo aprovada por 
unanimidade. Em seguida, apresentou a Minuta de Deliberação 
CBH-BPG 201/2017, que “indica os representantes dos segmen-
tos que compõem o CBH-BPG para o período de 01-04-2017 
a 31-03-2019”. Após várias intervenções, colocou a referida 
minuta em discussão e, colocada em votação, foi aprovada por 
unanimidade. Após, apresentou a Minuta de Deliberação CBH-
-BPG 202/2017, que “Indica o órgão coordenador e os repre-
sentantes das Câmaras Técnicas (CT-PLAGRHI, CT-OL e CT-EA) 
para o período de 01-04-2017 a 31-03-2019”. Em seguida, 
apresentou-se a referida Deliberação e após discussões foi apro-
vada por unanimidade. Em seguida, o Secretário Executivo do 
CBH-BPG alertou quanto à data para envio das indicações dos 
representantes, lembrando que o prazo estabelecido é até o dia 
28-04-2017, no entanto, deve ser feita o quanto antes, principal-
mente as indicações das Câmaras Técnicas, pois haverá reunião 
de acompanhamento do plano no mês de abril e para convocar 
a reunião, é necessário que os representantes estejam indicados. 
Em seguida, a Presidente do CBH-BPG apresentou a Minuta de 
Deliberação CBH-BPG 203/2017, que “elege e empossa diretoria 
do Comitê para o período de 01-04-2017 a 31-03-2019”. Após 
apresentação e discussões, as indicações ficaram da seguinte 
forma: a representante do município de Colômbia, indicou o Pre-
feito Municipal de Guaíra; a representante da FIESP, indicou pelo 
segmento sociedade civil e usuários, o representante da OAB, e 
o representante da Secretaria de Estado da Saúde, indicou pelo 
segmento estado, o representante do DAEE; a presidente em 
exercício do CBH-BPG, indicou o representante da Secretaria 
de Estado da Saúde para ocupar o cargo de Coordenador de 
Câmaras Técnicas. A Presidente do CBH-BPG lembrou que, não 
por força do estatuto, mas por acordo firmado desde a insta-
lação deste comitê, o cargo de presidente sempre foi ocupado 
pelo representante dos prefeitos, o cargo de vice-presidente ao 
representante da sociedade civil/usuários e a secretaria execu-
tiva ao estado, colocou para plenária decidir se mantém desta 
forma, e, colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 
Em seguida, a Presidente do CBH-BPG colocou em votação a 
referida Deliberação, sendo aprovada por unanimidade. Toman-
do a palavra, o Secretário Executivo do CBH-BPG informou 
que deverá ser escolhido um representante, entre os membros 
do segmento municípios, para ser representante deste comitê 
no CRH; e, tomando a palavra, a representante da Prefeitura 
Municipal de Colômbia, indicou o Prefeito Municipal de Guaíra, 
conforme definido na reunião setorial, sendo referendado pela 
plenária. O Secretário Executivo do CBH-BPG esclareceu que no 
biênio 2017-2019 a titularidade desta vaga ficará para o CBH-
-Sapucaí Mirim/Grande e o Baixo Pardo/Grande ocupará a vaga 
de suplente. Em seguida, a Presidente do CBH-BPG apresentou 
a Minuta de Deliberação CBH-BPG 204/2017, que “aprova a 

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Portaria PRP-584, de 28-6-2017

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de destinação 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, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria GR-4.215, de 25-05-2009 
e considerando a Lei Complementar 1074, de 11-12-2008, bem como a Portaria GR-4.078, 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 Adriana Claudia Lapria Faria Queiroz e distri-
buído junto à Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP) pela Portaria PRP-62, de 07-08-2009, para continuar atendendo o 
Programa de Concessão de Técnico de Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes), conforme segue:
Faixa/Grau Categoria Profissional Emprego Público Docente Responsável pelo Projeto de Pesquisa Prazo final de Destinação
Superior S1 A Especialista em Laboratório 1132202 Ricardo Faria Ribeiro 12-06-2020

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação (Processo USP 2009.1.8962.1.4).

 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
 Resolução CoPGr-7.364, de 4-7-2017

Altera dispositivos do Regulamento do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência da Informação da 
Escola de Comunicações e Artes - ECA

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 03-07-
2017, baixa a seguinte Resolução:

Artigo 1º - Os itens XI.3 e XVII.1 do Regulamento do Progra-
ma de Pós-Graduação em Ciência da Informação, baixado pela 
Resolução CoPGr 6817, de 16-06-2014, passam a ter a redação 
conforme o anexo.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Artigo 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário 
(Processo 2009.1.2303.1.9).

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA ECA:

XI - ORIENTADORES E COORIENTADORES
XI.3 O credenciamento e recredenciamento deverão obede-

cer aos seguintes critérios, por ordem de importância:
a) demonstrar produção científica e técnica compatível com 

a área de atuação de acordo com os critérios definidos neste 
item XI, números 5, 6, 7 e 8;

b) estar desenvolvendo projeto de pesquisa, preferen-
cialmente financiado por agência de fomento. Projetos que 
não tenham financiamento deverão demonstrar condições de 
exequibilidade;

c) demonstrar real inserção em uma das linhas de pesquisa 
do Programa;

d) para orientação no Doutorado, ter formado pelo menos 1 
(um) Mestre nos últimos 3 (três) anos na área;

e) demonstrar envolvimento institucional com o Programa 
através de participação em comissões e reuniões acadêmicas e 
administrativas, emissões de pareceres, organização de eventos;

f) para o primeiro credenciamento no Mestrado Acadêmico 
e Doutorado são necessários: experiência docente em ensino 
superior; orientação de trabalhos de conclusão de curso de 
graduação ou de iniciação científica; ter ministrado ou estar 
ministrando disciplina no Programa; para o credenciamento 
no Mestrado Profissional é necessária experiência de atuação 
profissional;

g) para o recredenciamento do(a) orientador(a) será con-
siderado o número de alunos por ele titulado e a regularidade 
de oferecimento de disciplinas, além das normas indicadas pelo 
artigo 85 do Regimento de Pós-Graduação.

XVII - OUTRAS NORMAS
XVII.1 Créditos Especiais para Alunos do Mestrado Acadê-

mico e Doutorado
Os créditos referentes às disciplinas podem ser substituídos 

por até 7 (sete) créditos especiais desde que o(a) aluno(a) reali-
ze, durante o período em que estiver matriculado no Programa, 
as seguintes atividades descritas no Artigo 64 do Regimento 
de Pós-Graduação, obedecendo o seguinte número máximo 
de créditos:

a) trabalho completo, sendo o(a) estudante o(a) primeiro(a) 
autor(a) e que possua relação com o projeto de sua disserta-
ção ou tese, publicado em revista de circulação nacional ou 
internacional que tenha corpo editorial reconhecido e sistema 
referencial adequado, até dois créditos para publicação nacional 
e até três créditos para publicação internacional;

b) capítulo de livro de reconhecido mérito na área do 
conhecimento, sendo o(a) estudante o(a) primeiro(a) autor(a) 
e que possua relação com o projeto de sua dissertação ou tese, 
até dois créditos;

c) livro de reconhecido mérito na área do conhecimento, 
sendo o(a) estudante o(a) primeiro(a) autor(a) e que possua 
relação com o projeto de sua dissertação ou tese, até quatro 
créditos;

d) publicação de trabalho completo em anais de eventos 
da área do conhecimento, sendo o(a) estudante o(a) primeiro(a) 
autor(a) e que possua relação com o projeto de sua dissertação 
ou tese, até um crédito;

e) participação no Programa de Aperfeiçoamento do Ensino 
(PAE), três créditos para o estágio supervisionado.

Resolução CoPGr-7.365, de 4-7-2017

Baixa o novo Regulamento do Programa de Pós-
Graduação em Geografia (Geografia Física) da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
- FFLCH

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 03-07-
2017, baixa a seguinte Resolução:


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2017-07-06T02:02:46-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




