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Extrato de Convênio Acadêmico Internacional
Processo: 2014.1.649.7.0
Convênio: 37543
Convenentes: Escola de Enfermagem
Concedente: Universidad Nacional de Colombia
Objeto: O presente Convênio tem por objetivo a cooperação 

acadêmica na área de pesquisa sobre cuidado em saúde em 
enfermagem em álcool e outras drogas.

Período de vigência: 28-04-2017 a 27-04-2020
Data da assinatura: 28-04-2017

 ESCOLA POLITÉCNICA

 Portaria EP-2.186, de 6-7-2017

Dispõe sobre a eleição dos representantes dis-
centes de pós-graduação junto à Comissão 
Coordenadora do Programa de Pós Graduação 
em Engenharia Metalúrgica da Universidade de 
São Paulo

O Diretor da Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - A escolha da representação discente de pós-
-graduação, processar-se-á, nos termos da Seção II do Capítulo 
II do Regimento Geral, em uma única fase, no dia 10-08-2017, 
das 10 h às 16 h, por meio de sistema eletrônico de votação e 
totalização de votos, podendo, em caráter excepcional, ser utili-
zado 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 01 docente e 01 discente 
de pós-graduação.

§ 1º - Os membros docentes da Comissão mencionada no 
caput deste artigo serão designados pelo Diretor, dentre os inte-
grantes da Comissão Coordenadora do Programa de Pós Gradu-
ação em Engenharia Metalúrgica da Universidade de São Paulo.

§ 2º - Os representantes discentes 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 programas de pós-graduação.

Artigo 4º - A representação discente de pós-graduação 
ficará assim constituída:

a) CCP - Comissão Coordenadora do Programa (ver artigo 
35 - § 4º, do Regimento de Pós-Graduação da Universidade de 
São Paulo, Resolução 6.542, de 18-04-2013):

- 01 representante discente e 01 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 pós-graduação na Unidade.

DA INSCRIÇÃO
Artigo 7º - O pedido de inscrição por chapa ou individual 

dos candidatos, formulado por meio de requerimento, será 
recebido na Secretaria do Departamento a partir da data de 
divulgação desta Portaria, até as 16 h do dia 03-08-2017, 
mediante declaração de que o candidato é aluno regularmente 
matriculado no programa de pós-graduação da Unidade.

§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo deve-
rá ser expedida pelo Serviço de Pós-Graduação.

§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas por esta Portaria serão deferidos 
pelo Diretor.

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Unidade, em 04-08-2017.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados na Secretaria do Departamento, até 
as 16 h do dia 07-08-2017. A decisão será divulgada na página 
da Unidade, até as 15 h do dia 08-08-2017.

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos, será definida por sorteio a ser realizado na Secretaria 
do Departamento, no dia 08-08-2017, às 16 h, permitida a 
presença de interessados.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 8º - A Secretaria do Departamento encaminhará aos 

eleitores, no dia 10-08-2017, em seu e-mail, o endereço eletrô-
nico do sistema de votação e a senha de acesso com a qual o 
eleitor poderá exercer seu voto.

Artigo 9º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe o sigilo e a inviolabilidade.

DA VOTAÇÃO CONVENCIONAL
Artigo 10 - A votação convencional a que se refere o artigo 

1º supra será realizada no dia 10-08-2017, das 10 h às 16 h, 
na secretaria do Departamento de Engenharia Metalúrgica e 
de Materiais.

Artigo 11 - O Diretor nomeará a mesa eleitoral e indicará 
um membro docente como Presidente.

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

Artigo 12 - A identificação de cada votante será feita 
mediante a apresentação de prova hábil de identidade e con-
fronto de seu nome com o constante na lista de presença.

Artigo 13 - Não será permitido o voto por procuração.
Artigo 14 - A apuração deverá ser realizada imediatamente 

após o término da votação, em sessão pública, pela própria 
mesa eleitoral.

DOS RESULTADOS
Artigo 15 - A totalização dos votos da eleição, tanto no 

formato eletrônico como no convencional, será divulgada na 
página da Unidade, no dia 11-08-2017, às 16 h.

Artigo 16 - Ocorrendo empate de votos, serão obedecidos, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

I - o aluno mais idoso;
II - o maior tempo de matrícula na USP.
Artigo 17 - Após a divulgação referida no artigo 15, cabe 

recurso, no prazo de três dias úteis.
Parágrafo único - O recurso a que se refere o caput deste 

artigo deverá ser encaminhado à Secretaria de Departamento, 
até as 15 h do dia 16-08-2017, e será decidido pelo Diretor.

Artigo 18 - Previamente à homologação dos resultados 
da eleição pelo Diretor, nos termos do inciso II do artigo 1º 
da Portaria GR-6898, de 13-04-2017 (republicada no D.O. de 
27-04-2017), a Diretoria da Unidade, deverá remeter o processo 
à Procuradoria Geral, para análise da sua regularidade formal.

Parágrafo único - O resultado final da eleição, após a 
homologação pelo Diretor, será divulgado na página da Unidade.

Artigo 19 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor.

Artigo 20 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação.

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 
QUEIROZ

 Resumo de Convênio
Convênio Acadêmico Internacional entre a Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo 
e a "CAB International" (Reino Unido).

Processo: 2016.1.387.11.5
Objeto: Promover a cooperação acadêmica nas áreas de 

mútuo interesse.
Vigência: De 10-05-2017 a 9-05-2022
Data da assinatura: 10-05-2017.

Titular: Fernanda Fernandes da Silva
Suplente: Monica Junqueira Camargo
Titular: Camilo de Mello Vasconcellos
Suplente: Paulo Teixeira Iumatti
Titular: Simone Scifoni
Suplente: Joana Mello de Carvalho e Silva
- nos termos do inciso IV:
Titular: Daniel Strum (FFLCH)
Suplente: Reinaldo Miranda de Sá Teles (ECA)
Titular: Paulo Cesar Xavier Pereira (FAU)
Suplente: Eliane Aparecida Del Lama (IGc)
Titular: Jorge Pimentel Cintra (MP)
Suplente: Roseli de Deus Lopes (EP)
Titular: Deborah Yara Cursino dos Santos (IB)
Suplente: Paulo Antonio Dantas De Blasis (MAE)
Titular: Doris Accioly e Silva (FE)
Suplente: Pedro Garcia Duarte (FEA)
- nos termos do inciso VII:
Titular: Arq. Edison Luis da Costa Sampaio
Suplente: Arq. Vanderlei Hassan

 CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA 
AGRICULTURA

 Extrato de Convênio
Processo: 17.1.320.64.0
Espécie: Convênio de Estágio
Concedente: Centro de Energia Nuclear na Agricultura - 

CENA/USP - CNPJ 63.025.530/0083-50
Convenente: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-

logia do Sul de Minas Gerais - CNPJ 10.648.539/0001-05
Objeto: Conceder estágio junto ao CENA/USP aos estudan-

tes regularmente matriculados nos cursos técnicos e de gradu-
ação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Sul de Minas

Vigência: 05 anos a partir da assinatura
Data de Assinatura: 10-07-2017
Assinam:
Pelo CENA/USP: Tsai Siu Mui
Pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Sul de Minas Gerais: Marcelo Bregagnoli

 AGÊNCIA USP DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA 
NACIONAL E INTERNACIONAL

 Resumo de Convênio Acadêmico Internacional
Proc. USP 2017.1.3976.1.5;
Partícipes: Universidade de São Paulo e Banco Santander 

(Brasil) S.A.;
Objeto: Contribuir através do intercâmbio de estudantes 

de graduação de instituições de ensino brasileiras, portuguesas, 
espanholas, argentinas, chilenas, colombianas, mexicanas, porto-
-riquenhas, peruanas e uruguaias para incrementar a qualidade 
da formação dos alunos de graduação das instituições de ensino 
participantes;

Vigência: de 24-4-2017 a 31-12-2018;
Data da assinatura: 24-4-2017.
Segundo Aditivo a Termo de Cooperação
Processo USP 2015.1.3488.1.9;
Partícipes: Universidade de São Paulo, Fundação de Apoio 

à Universidade de São Paulo e Banco Santander (Brasil) S.A.;
Cláusulas Retificadas:
Alterações nos seguintes anexos:
a) Projeto Acadêmico para Encontro Internacional de Pós-

-Graduação – ANEXO V;
b) Projeto de Mobilidade Internacional PRPG – ANEXO VI;
c) Projeto Prêmio Tese Destaque PRPG – ANEXO VII;
d) Projeto de Pré Iniciação Científica – PRP – ANEXO XIII; e
e) Projeto Profissional de Referência PRCEU – ANEXO XVI.
Cláusula 2ª. – Dos Repasses
Resta acordado entre as Partes, que a USP fica isenta da 

obrigação de restituir ao BANCO o valor total de R$ 60.000,00 
referente aos exercícios de 2015 e 2016, previstos na cláusula 
1ª, § 2.º, do Primeiro Aditivo firmado em 15-04-2016, sendo que 
referida quantia será revertida para incremento na quantidade 
de bolsas para o Projeto descrito no ANEXO VI.

Parágrafo único. Em 2017 e 2018 o BANCO depositará a 
favor da USP as duas parcelas no valor de R$ 330.000,00, cada 
uma, relativas ao ANEXO VI (Mobilidade Internacional – PRG).

Data da assinatura do Segundo Aditivo: 28-12-2016
Vigência do Convênio: 16-06-2015 a 15-06-2019.
Terceiro Aditivo a Termo de Cooperação
Processo USP 2015.1.3488.1.9;
Partícipes: Universidade de São Paulo, Fundação de Apoio 

à Universidade de São Paulo e Banco Santander (Brasil) S.A.;
Cláusulas Retificadas:
Cláusula 1ª. – Do Projeto Cátedra José Bonifácio AUCANI 

– Anexo IV
1.1. As Partes ajustam que para o Projeto Cátedra José 

Bonifácio AUCANI, descrito no Anexo IV, somente para o ano de 
2017, haverá um aporte adicional no valor de R$ 50.000,00, que 
será pago da forma como descrita no Anexo IV.

Cláusula 2ª. – Do Valor do Convênio
2.1. Considerando o aporte adicional no valor de R$ 

50.000,00, conforme cláusula 1.1 acima, o valor total do Con-
vênio passa a ser de R$ 20.969.974,92, sendo que a cláusula 1ª 
do Convênio original passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula 1ª – Para o cumprimento dos objetivos deste 
instrumento e em função do relacionamento existente entre as 
instituições signatárias, o BANCO aportará recursos financeiros 
para a viabilização de projetos acadêmicos a serem desenvol-
vidos pela USP, no interesse de suas atividades educacionais e 
com o apoio da FUSP, no valor total de R$ 20.969.974,92, sendo 
que a distribuição dos recursos entre os projetos apoiados por 
este convênio está discriminada nos parágrafos abaixo, bem 
como no documento que integra esta avença como Anexo I”.

Data da assinatura do Terceiro Aditivo: 02-03-2017
Vigência do Convênio: 16-06-2015 a 15-06-2019

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 Extrato de Convênio Acadêmico Nacional
Processo: 2017.1.167.7.8
Convênio: 41564
Convenente: Escola de Enfermagem
Concedente: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Objeto: O presente Convênio tem por objetivo a cooperação 

acadêmica entre ambas às instituições, em áreas de mútuo 
interesse envolvendo o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre os 
aspectos psicossociais do ensino e do gerenciamento em saúde 
(NEPAPEAS/EEUSP) e o Laboratório de Instrumentação e Avalia-
ção Psicológica (LABIAP/CCS/UFRB)

Período de vigência: 19-05-2017 a 18-05-2021
Data da assinatura: 19-05-2017
Extrato de Convênio Acadêmico Internacional
Processo: 2014.1.494.7.6
Convênio: 37118
Convenentes: Escola de Enfermagem
Concedente: Universidad del Valle
Objeto: O presente Convênio tem por objetivo a cooperação 

acadêmica para o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estu-
dantes e membros da equipe técnico-administrativa

Período de vigência: 05-05-2017 a 04-05-2022
Data da assinatura: 05-05-2017

pelo Ministério da Educação, além do constante do Termo de 
Adesão da USP ao Sistema e do edital próprio.

§ 1º - O quadro geral de oferta de vagas no SISU será a 
soma das vagas oferecidas pelas Unidades, conforme deliberado 
por seus órgãos colegiados competentes, observado o limite 
máximo de 30% das vagas em cada curso e turno.

§ 2º - É facultado às Unidades optar por qualquer das moda-
lidades de ingresso constantes da Lei 12.711, de 29.08.2012, e 
sua regulamentação, a seguir descritas:

a) AC - vagas disponibilizadas para Ampla Concorrência;
b) L1- vagas reservadas para candidatos que cursaram todo 

o ensino médio em escolas públicas, com renda familiar bruta 
per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo;

c) L2- vagas reservadas para candidatos que cursaram todo 
o ensino médio em escolas públicas, com renda familiar bruta 
per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, autodeclarados 
pretos, pardos ou indígenas;

d) L3 - vagas reservadas para candidatos que, indepen-
dentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas;

e) L4- vagas reservadas para candidatos autodeclarados 
pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, 
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas.

§ 3º A adoção das modalidades L1 e L2 será facultada às 
Unidades apenas a partir do SISU 2019, cabendo à Pró-Reitoria 
de Graduação regulamentar a sua implementação.

Artigo 4º - A USP reservará, em cada ingresso nos cursos de 
graduação, conjuntamente considerados os dois processos de 
seleção (Concurso Vestibular e SISU), um percentual mínimo de 
suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente 
o ensino médio em escolas públicas.

§ 1º- A proporção de vagas reservadas referida no caput 
será observada na soma dos processos de seleção do Concurso 
Vestibular e do SISU.

§ 2º- A reserva de vagas para egressos da escola pública 
será cumprida de forma escalonada, de maneira a permitir, ao 
mesmo tempo, que a Universidade e as Unidades aperfeiçoem 
o Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil, 
obedecendo aos seguintes percentuais e prazos:

I- no ingresso no ano de 2018, serão reservadas 37% (trinta 
e sete por cento) das vagas de cada Unidade;

II- no ingresso no ano de 2019, serão reservadas 40% 
(quarenta por cento) das vagas de cada curso de graduação;

III- no ingresso no ano de 2020, serão reservadas 45% 
(quarenta e cinco por cento) das vagas em cada curso e turno;

IV- no ingresso do ano de 2021 e nos anos subsequentes, 
serão reservadas 50% (cinquenta por cento) das vagas em cada 
curso e turno.

§ 3º - Na reserva de vagas para egressos da escola pública 
de que trata o § 2º incidirá percentual de reserva de vagas 
para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas 
equivalente à proporção desses grupos no Estado de São Paulo, 
segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Artigo 5º - A avaliação do processo e seus resultados será 
realizada pela Pró-Reitoria de Graduação, anualmente, com 
apoio da Comissão de Acompanhamento da Política de Inclusão 
da USP.

§ 1º- A Comissão de Acompanhamento da Política de Inclu-
são da USP será constituída pelos seguintes membros:

I - o Pró-Reitor de Graduação, seu presidente;
II - dois membros da Comissão de Atividades Acadêmicas 

(CAA) do Conselho Universitário;
III - 1 (um) docente indicado pelo Conselho de Graduação;
IV - 2 (dois) representantes discentes de graduação, mem-

bros do Conselho Universitário, indicados por seus pares, sendo 
um deles, preferencialmente, do período noturno.

V - um especialista em educação de movimentos sociais.
§ 2º- A Comissão de Acompanhamento da Política de Inclu-

são da USP terá como atribuições:
I - produzir relatórios de informação e avaliação do pro-

grama de reserva de vagas, voltados ao seu aperfeiçoamento 
a cada edição;

II - produzir relatórios específicos do montante de estudan-
tes matriculados nos cursos de graduação, por curso e turno, 
oriundos de escolas públicas e autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas;

III - propor medidas que permitam atingir, entre os ingres-
santes, o estabelecido no artigo 4o, §§ 2º e 3º;

IV - propor medidas que facilitem a integração e o sucesso 
acadêmico dos estudantes beneficiados pelos programas de 
inclusão;

V - produzir relatórios da proporção crescente de estudantes 
oriundos de escolas públicas e da aplicação de recursos finan-
ceiros para o Programa de Apoio à Permanência e Formação 
Estudantil;

VI - informar ao Conselho Universitário, ouvida a Comissão 
de Orçamento e Patrimônio, sobre a sustentabilidade orça-
mentária do Programa de Apoio à Permanência e Formação 
Estudantil em decorrência da reserva de vagas disposta no 
artigo 4o, §§ 2º e 3º;

VII - propor medidas de apoio à integração social e perma-
nência dos estudantes beneficiados;

VIII - produzir relatórios do desempenho acadêmico dos 
estudantes ingressantes por reserva de vagas, por curso e turno;

IX - propor iniciativas de ampla divulgação e incentivo 
à participação de candidatos nos processos seletivos para 
ingresso na Universidade, com apoio das medidas previstas 
nesta Resolução;

X - propor a aplicação de medidas administrativas em caso 
de atos contrários à aplicação desta Resolução, em especial 
quanto à veracidade das informações prestadas pelos candida-
tos na oportunidade de sua inscrição nos concursos seletivos.

Artigo 6º - O sistema de reserva de vagas instituído por esta 
Resolução terá a vigência de 10 anos, ao final dos quais poderá 
ser renovado por igual período, mediante avaliação da Comissão 
mencionada no artigo 5º.

Artigo 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria GR-6.944, de 10-7-2017

Decreta luto oficial na USP nos dias 10, 11 e 
12-7-2017, em razão do falecimento da Profa. 
Dra. Eclea Bosi

O Reitor da Universidade de São Paulo baixa a seguinte 
Portaria:

Artigo 1º – Em razão do falecimento da Profa. Dra. Eclea 
Bosi, fica decretado luto oficial na Universidade de São Paulo 
nos dias 10, 11 e 12-7-2017.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA
 Portaria da Pró-Reitora Adjunta, de 10-7-2017
Designando, tendo em vista o disposto no artigo 4º da 

Resolução 5371/2016, a contar da publicação, os membros 
abaixo relacionados para comporem o Conselho Deliberativo 
do Monumento Nacional Ruínas Engenho dos Erasmos, órgão 
subordinado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária; 
esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação (Porta-
ria PRCEU 20/2017 - Proc. USP 10.1.6766.1.5):

- nos termos do inciso III:

pela Prefeitura Municipal da Estânica Turística de Itu, CNPJ 
46.634.440/0001-00, observadas as disposições legais e regula-
mentares que disciplinam a matéria.

- Canalização 01(seção quadrada 2,50m x 2,50m) - Córrego 
do Brochado Rua Graciano Geribelo/Rua Santana/Rua Padre 
Bartolomeu Tadei - coord UTM (Km) - N 7.425,32 - E 264,41 e N 
7.425,50 - E 264,35 - MC 45;

- Canalização 02(seção retangular 3,00m x 2,50m) - Cór-
rego do Brochado Av. 9 de Julho, (Praça Dr. Ricardo Gaspar até 
Entroncamento Via Expressa Itu/Salto) - coord UTM (Km) - N 
7.426,10 - E 264,15 e N 7.426,46 - E 264,19 - MC 45.

I - Esta autorização não confere a seu titular o direito de uso 
e/ou interferência nos recursos hídricos, tendo validade de até 3 
anos da data de sua publicação.

II - Esta autorização, não desobriga o outorgado, a requerer 
a aprovação municipal, referente à legislação de uso e ocupação 
do solo, e/ou o atendimento a legislação estadual e federal, refe-
rente ao controle de poluição das águas (Lei Estadual 997 e seu 
regulamento), e à proteção ambiental (artigo 2. da Lei 4771/65 
- Código Florestal), para viabilizar este empreendimento.

 Comunicado
Com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto 

n.52.636 de 03/02/71, e à vista do Código de Águas, da Lei 
6.134 de 02/06/88, do Decreto n.32.955 de 07/02/91, da Lei 
7.663 de 30/12/91, do Decreto 41.258 de 31/10/96 e da Portaria 
D.A.EE n.717 de 12/12/96,

Referência:
Autos DAEE n. 9815474
José Renato Rosa e Outra, CNPJ n. 09.105.904/0001-56, fica 

ciente que solicitou Dispensa de Outorga para uma captação 
de água superficial e um barramento, outorga para duas cap-
tações superficiais e um lançamento e que há necessidade das 
complementações constantes no Ofício BMT n. 173/2017, de 
09-02-2017. Tendo em vista que não houve êxito na entrega do 
referido Ofício, pelos Correios, solicitamos o seu comparecimen-
to ou de seu representante devidamente munido de Procuração, 
no prazo de 30 dias corridos, a contar da data desta publicação, 
na sede da Diretoria de Bacia do Médio Tietê - BMT, sita à Rua 
Cristiano Cleopath, n. 1.557, Bairro dos Alemães, município de 
Piracicaba - SP, a fim de receber cópia do Ofício, sob pena de 
Indeferimento dos requerimentos protocolados.

 Retirratificações
Do D.O. de 24-2-2017
Autos 9406927 – Extrato de Portaria 2041/2013
Onde se lê: Lançamento Superficial ... Vazão 18,92 m3/h ...
Leia-se: Lançamento Superficial ... Vazão 21,60 m3/h ...
Do D.O. de 16-8-2016
Autos 9300642 – Vol. 003 – Extrato de Portaria 2527/16
Onde se lê: - Poço Local 003 DAEE 079-0245...período 03 

h/d – (todos) d/m.
Leia-se: - Poço Local 003 DAEE 079-0245...período 11 h/d 

– (todos) d/m.
Do D.O. de 4-7-2017
Autos 9308983 – Vol. 002 – Extrato de Portaria 2057
Onde se lê: ...Autos 9308983 – Vol. 007...
Leia-se: ...Autos 9308983 – Vol. 002...
Do D.O. de 11-6-2015
Autos 9803266 – Vol. 002 – Extrato de Portaria 1792/15
Excluir: Artigo 3º - Esta Portaria fica condicionada à apre-

sentação nas sedes ou escritórios de apoio da Diretoria de Bacia 
Hidrográfica do DAEE, onde foi protocolado esse pedido de 
Direito de Uso, num prazo de até 180 dias, a contar da data de 
publicação, de relatório fotográfico dos poços locais 004, 006 
e 008, comprovando a instalação de dispositivo para coleta de 
água, com diâmetro não superior a ½ polegada, instalado após o 
hidrômetro, em atendimento à alínea "b", do item 3.4, da Instru-
ção Técnica DPOn° 6, de 10/11/2011, atualizada em 12/08/2013.

O não atendimento a este artigo nos prazos previstos, pode-
rá implicar na revogação da Portaria, ficando o usuário sujeito às 
penalidades previstas na legislação.

Do D.O. de 30-6-2017
Autos 9907709 – Informe de Indeferimento do DAEE de 

29/06/2017.
Onde se lê: - CNPJ: 11.824.432/0002-33...
Leia-se: - CNPJ: 11.824.432/0001-33...
Do D.O. de 10-2-2017
Autos 9817491 – Vol. 2 – Extrato de Portaria 445/17
Incluir: Artigo 2. - Esta portaria fica condicionada ao usuário 

a apresentação de relatório fotográfico com comprovação de 
dispositivo de medição de volumes de águas captados pelo 
mesmo, com a finalidade de monitorar e subsidiar o DAEE no 
processo de fiscalização conforme previsto na Portaria DAEE nº 
761, de 09/03/2015, num prazo de 60 dias a partir da publicação 
desta.

Do D.O. de 7-2-2017
Autos 9822860 - Despacho do Superintendente do DAEE de 

06/02/2017(Dispensa de Outorga)
Onde se lê: ... para fins de atendimento sanitário e indus-

trial...
- Captação Superficial – Ribeirão Paruru...
Leia-se: ... para fins de atendimento sanitário e irrigação...
- Captação Superficial – Ribeirão Paruru (Represa de Itu-

pararanga)...
Do D.O. de 2-12-2016
Autos 9402041 – Vol. 002 – Extrato de Portaria 3756/16
Onde se lê: Fica a Duke Energy International, Geração 

Paranapanema S/A ...
Leia-se: Fica a Rio Paranapanema Energia S/A...

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Resolução GR-7.373, de 10-7-2017

Dispõe sobre formas de ingresso nos cursos de 
graduação da Universidade de São Paulo

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no art. 42, I e no art. 61 do Estatuto da Universidade, 
a aprovação do Conselho de Graduação, em 28-6-2017, a apro-
vação da Comissão de Atividades Acadêmicas e da Comissão 
de Legislação e Recursos, em 29-6-2017, e a deliberação do 
Conselho Universitário, em sessão de 4-7-2017, baixa a seguinte 
Resolução:

Artigo 1º - A seleção de candidatos à matrícula inicial dos 
cursos de graduação da USP dar-se-á por:

I- Concurso Vestibular (FUVEST);
II- Sistema de Seleção Unificada (SISU), do Ministério da 

Educação.
Parágrafo único - A Pró-Reitoria de Graduação definirá a 

forma de compatibilização dos resultados de candidatos apro-
vados nos dois processos, privilegiando-se, sempre que possível, 
o resultado do Concurso Vestibular (FUVEST).

Artigo 2o - Os procedimentos do Concurso Vestibular 
observarão o disposto em Resolução do Conselho de Graduação 
(CoG) e normas de execução correspondentes.

Artigo 3º - Os procedimentos do Sistema de Seleção Unifi-
cada (SISU) observarão a regulamentação própria estabelecida 
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