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que por qualquer motivo tinham sido cancelados. Iniciou expli-
cando os motivos pelo qual foram rejeitadas algumas reivindi-
cações. Explicou detalhadamente os valores disponíveis para 
serem financiados em 2017, sendo R$ 3.230.257,00 referente 
ao FEHIDRO conforme Deliberação COFEHIDRO 176 de 9/3/2017 
e mais R$ 12.424.015,39 referente aos recursos da cobrança 
dos anos de 2015 e 2016 e mais R$ 3.678.875,01 referente 
a projetos cancelados e aprovados pela Deliberação CBH-BT 
152/2017, totalizando o valor de R$ 19.333.147,40. Em seguida 
foram apresentadas as solicitações e respectivos projetos apro-
vados pelas câmaras Técnicas para receberem financiamentos 
em 2017, totalizando o valor de R$ 8.716.851,10, restando um 
saldo a deliberar de R$ 10.616.296,30. Após as explanações e 
discussões, foi colocada em votação a proposta das Câmaras e 
foi aprovado por unanimidade a seguinte deliberação: DELIBE-
RAÇÃO CBH-BT 154/2017 de 13-07-2017. Aprova solicitações 
de financiamentos para empreendimentos com recursos do 
Orçamento FEHIDRO 2017 e Cobrança referente aos anos de 
2015 e 2016. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, 
considerando a liberação de recursos pelo COFEHIDRO ao CBH-
-BT para o exercício de 2017 no montante de R$ 3.230.257,00 
e da Cobrança conforme Deliberação CBH-BT 152/2017 de 
10-01-2017, que aprovou Plano de Investimentos e Custeio da 
Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Bacia do Baixo Tietê 
para o exercício de 2017, referente aos valores arrecadados em 
2015 e 2016”, reunido em Assembleia Extraordinária, realizada 
no dia 13-07-2017, na cidade de Araçatuba, após analisar 
os Relatórios das Câmaras Técnicas que foram baseados nos 
critérios próprios do CBH-BT, bem como no MPO em vigência, 
e em demais deliberações do CRH e COFEHIDRO, recomenda 
a aplicação de recursos financeiros do FEHIDRO para projetos, 
obras e serviços, DELIBERA: Art. 1? - Fica aprovada a aplicação 
dos recursos financeiros do Orçamento da Cobrança 2015/2016, 
no valor de R$ 8.716.851,10, conforme tabela abaixo:

a sociedade civil a estar mais presente, principalmente nas 
reuniões das câmaras Técnicas; em seguida falou o Prefeito de 
Nova Luzitânia Laerte lembrando que já tinha sido presidente 
do Comitê por 4 anos, disse que quando foi prefeito o Fehidro 
disponibilizava somente 1,5 milhão em verbas e atualmente o 
Comitê está com 19 milhões, disse ainda que é uma excelente 
fonte de financiamento pois os recursos estão em caixa; em 
seguida falou a Prefeita de Alto Alegre Helena expressando sua 
satisfação em estar representando os Comitês do Aguapeí-Peixe 
e Baixo Tietê no CRH, lamentou que seu pleito de uma máquina 
não tenha passado pelas Câmaras Técnicas, mas disse que está 
sempre disponível para ajudar o Comitê no que for necessário. 
Em seguida o Eng. Manfré retomou a palavra para condução da 
parte técnica da Assembleia, passando a leitura da Ata da última 
Assembleia que foi a eleição dos membros do Comitê, sendo lido 
um a um todos os membros eleitos e corrigindo o que foi neces-
sário. A ata foi aprovada por unanimidade. Na sequência passou 
a informar sobre o Relatório de Situação e a Deliberação CBH-
-BT 153/2017 “ad referendum”. Chamou os Engenheiros Thiago 
Maciel e Evandro Catardo para explanarem sobre o Relatório de 
Situação base 2016. Expuseram item a item, foram interrompi-
dos pela plateia. O Sr. Samir Nakad disse que precisamos nos 
antever com relação a possibilidade de irrigação de canaviais; 
a Eng. Zeide falou sobre a qualidade das águas subterrâneas; 
a Sra. Adriana disse que precisaria mais divulgação quando da 
preparação do Relatório de Situação. Feito os esclarecimentos 
necessários, a Deliberação foi aprovada por unanimidade. O 
Eng. Manfré aproveitou o momento para expor sua participação 
no evento da RELOB Rede Latino Americana de Organismos 
de Bacias, realizado em junho em Santa Catarina. Em seguida 
passou a explicar o resultado das reuniões das Câmaras Técnicas 
sobre as análises dos projetos para financiamento com recursos 
do Fehidro 2017. Explicou item por item dos empreendimentos 
indicados pelas Câmaras Técnicas para serem financiados, iden-
tificando aqueles que já tinham sido aprovados anteriormente e 

 COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO BAIXO 
TIETÊ

 Comunicado
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do CBH-BT realiza-

da em 13-07-2017 em Araçatuba - SP
De acordo com a Lei 7663/91, aos treze dias do mês de 

julho do ano de dois mil e dezessete, realizou a Assembleia Geral 
Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, a 
partir das 09h (nove horas), nas dependências da AEAN - Asso-
ciação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste; convoca-
da conforme Edital Of. CBH-BT 018/2017, publicado no Jornal “A 
Folha da Região”, divulgado a todos os membros do Comitê e 
demais interessados, por e-mail e via A.R, conforme a seguinte 
agenda: Deliberação sobre o Parecer da CT- Planejamento e Ava-
liação: propostas de financiamentos para o Orçamento FEHIDRO 
2017 e valores da Cobrança referente aos exercícios 2015-2016; 
outros temas de interesse imediato do Comitê. Aberta a assem-
bleia, a mesa diretora foi composta por: Presidente e prefeito de 
Araçatuba Dilador Borges Damasceno; Eng. Luiz Otávio Manfré 
- Secretário Executivo; Engª Zeide Nogueira de Camargo Furtado 
- Vice-Presidente e representando a Sociedade Civil; a Prefeita 
de Alto Alegre Helena Berto Tomazini Sorroche - Conselheira 
do CRH e o Prefeito de Nova Luzitânia Laerte Aparecido Rocha, 
Conselheiro Suplente do CRH. O Secretário Executivo informou 
as presenças de: 19 prefeitos, sendo 10 titulares e 6 suplentes, 
totalizando 100% do segmento; 11 membros do Estado, sendo 9 
membros eleitos, representando 60% do segmento; 61 membros 
da Sociedade civil, sendo 9 membros eleitos, representando 
60% do segmento. Na sequencia o presidente usou da palavra 
para a abertura e as boas vindas, falou sobre sua satisfação 
em estar presidindo o Comitê, disse sobre o volume de verbas 
disponíveis, elogiou o trabalho das câmaras Técnicas, convidou 
os prefeitos a participarem mais do Comitê; em seguida falou a 
Vice Presidente Eng. Zeide, para os cumprimentos e incentivou 

-atividade, do servidor Engenheiro JOÃO CARLOS DE FREITAS 
SILVA, Pront. 7886, RG 8.798.524-X, para participar da 115ª 
Reunião da Câmara Técnica de Integração de Procedimentos, 
Ações de Outorgas e Ações Reguladoras - CTPOAR, à realizar-se 
no período de 2 a 3/8/2017, em Brasília/DF (afastamento para os 
dias 1 a 4/8/2017), na qualidade de representante credenciado 
do DAEE, cujas despesas serão custeadas integralmente pelo 
FEHIDRO.

 Despacho do Superintendente, de 19-07-2017
Processo 55.719/2017 - 3º Vol. - DAEE
Interessado: R.H.S.D.
1. À vista do REQUERIMENTO PTA/ADM/034/2017 e, de 

acordo com o estabelecido no Decreto Estadual 52.833, de 
24-03-2008, Seção II, Artigo 27, Incisos III e IV, autorizo o afas-
tamento, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens 
da função-atividade, do servidor Geólogo OSMAR JOSÉ GUALDI, 
Pront. 7195, RG 5.663.072, para participar da 99ª Reunião da 
Câmara Técnica de Águas Subterrâneas - CTAS, à realizar-se no 
período de 1 a 2/8/2017, em Brasília/DF (afastamento para os 
dias 1 e 2/8/2017), na qualidade de representante credenciado 
do DAEE, cujas despesas serão custeadas integralmente pelo 
FEHIDRO.

 Despacho do Superintendente, de 19-07-2017
Despacho SUP 1721/2017
Processo DAEE 9310589/2017
Interessado: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO
1. De acordo com o PARECER REFERENCIAL CJ/DAEE 

16/2017, fls. 17/27 e manifestação de nossas Unidades hábeis, 
as quais acolho, autorizamos a lavratura do termo de doação 
de um trator de lâmina pequeno, prefixo TP-15-RB, marca Fiat 
Allis, modelo AD-7-B, ano 1980, Patr. DAEE 38435, classificado 
como excedente e inservível, ao Município de Santa Cruz da 
Conceição, observadas as normas legais. 

TOMADOR TÍTULO DO EMPREENDIMENTO VALOR INDICADO R$ CONTRAPARTIDA % VALOR TOTAL R$ % R$
Saaemb - Serv. Aut. de Água, Esgoto e Meio Amb. de Buritama Elaboração do Projeto Executivo da Estação Elevatória de Esgoto e Adequação da Linha de Recalque. 68.256,02 98 1.392,98 2 69.649,00
Prefeitura Municipal de Bilac Recuperação do Sistema de Canal Aberto para Contenção de Erosão Devido a Captação de Águas Pluviais. 400.000,00 97,16 11.686,22 2,84 411.686,22
Prefeitura Municipal de Itapura Galerias de Águas Pluviais 363.068,91 95 19.108,89 5 382.177,80
Prefeitura Municipal de Rubiácea Galerias de Águas Pluviais. 143.622,58 97 4.441,93 3 148.064,51
Prefeitura Municipal de Buritama Galerias de Águas Pluviais 438.034,97 82,76 91.223,79 17,24 529.258,76
Prefeitura Municipal de Nipoã Galerias de Águas Pluviais. 435.009,46 95 22.895,23 5 457.904,69
Prefeitura Municipal de Araçatuba Galerias de Águas Pluviais 809.647,78 94,32 48.927,93 5,68 858.575,71
Cirl - Consórcio Intermunicipal Ribeirão Lajeado Aquisição de Máquina Pá Carregadeira para Agilização dos Serviços da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Lajeado. 275.500,00 95 14.500,00 5 290.000,00
Prefeitura Municipal de Poloni Galerias de Águas Pluviais 187.772,04 98 3.832,08 2 191.604,12
Prefeitura Municipal de Guararapes Galerias de Águas Pluviais 700.000,00 95 49.856,05 5 749.856,05
Prefeitura Municipal de Avanhandava Galerias de Águas Pluviais 845.316,47 97 26.143,81 3 871.460,28
Saaem - Serv. Aut. De Água e Esgoto de Mirandópolis Adequação e Melhorias da Elevatória de Esgoto 829.359,24 98 16.925,70 2 846.284,94
Prefeitura Municipal de Valparaíso Aquisição e Instalação de Hidrômetros 132.073,01 94 8.430,19 6 140.503,20
Daep - Dep. De Água e Esgoto de Penápolis Serviço de Instalação e Calibração de Macromedidores de Vazão. 817.636,40 95 43.033,49 5 860.669,89
Prefeitura Municipal de Macaubal Elaboração de Projeto para Retirada e Destinação Final do Lodo. 46.060,00 98 940,00 2 47.000,00
Daaea - Dep. de Água e Esg. de Avanhandava Combate à perdas de Água (Fase 02). 141.598,24 98 2.889,76 2 144.488,00
Saae - Serv. Aut. De Água e Esg. de Promissão Implantação de Melhorias Estruturais das Lagoas de Estabilização 1.496.917,44 68 704.431,73 32 2.201.349,17
Prefeitura Municipal de Pereira Barreto Aterro sanitário: impermeabilização e outros. 586.978,54 98 11.979,15 2 598.957,69

Art. 2º - Esta deliberação entra em vigor nesta data. Biri-
gui, 13-07-2017. Dilador Borges Damasceno - Presidente, Luiz 
Otávio Manfré - Secretário Executivo. Em seguida, o Presidente 
apresentou um plano para investimentos do valor restante, 
propondo um teto máximo para todos os empreendimentos 
doravante apresentados ao Comitê, que será de R$ 800.000,00, 
o qual foi aprovado pela Assembleia. Em seguida propôs que 
se conceda um prazo de 40 (quarenta dias) a contar desta data 
para a nova apresentação de projetos a serem financiados e que 
para aqueles tomadores que foram contemplados com recursos 
na primeira chamada, que o limite seja de R$ 400.000,00, o qual 
também foi aprovado. A Prefeita Helena disse que a aquisição 
de máquina para controlar erosões é muito melhor do que 
contratar serviços que precisam ser refeitos anualmente, e disse 
que consultaria a CRHi para saber da possibilidade. O prefeito 
Celio de Penápolis disse que deveria ser gasto todo o recurso 
disponível em qualquer tipo de projeto. O Sr. Samir lembrou 
que os recursos estão disponíveis e que aqueles que estão 
pagando pelo uso da água querem que sejam bem aplicados 
nos devidos fins propostos pelo Comitê. O ex prefeito Beto disse 
que as prefeituras devem investir em projetos, por isso que são 
rejeitados tantos empreendimentos. A Eng. Zeide também foi 
nesta direção afirmando que a qualidade dos projetos deixa a 
desejar. Neste sentido retoma a palavra o Prefeito Celio para 
aconselhar o Comitê a ter uma equipe que desenvolva projetos 
para as prefeituras. O Eng Ciro lembrou que os engenheiros 
responsáveis pelas prefeituras não comparecem às reuniões das 
Câmaras Técnicas, ficando sem as devidas explicações. O Eng. 
Manfré, explicou que as prefeituras deveriam fazer uma relação 
de projetos de seus interesses para que o Comitê encontre um 
tomador que possa contratar esses projetos cujas obras seriam 
posteriormente financiadas. Disse que é muito difícil as prefei-
turas darem retorno às questões levantadas pelo Comitê; disse 
que os técnicos reclamam que as prefeituras não disponibilizam 
carro para participarem das reuniões das Câmaras Técnicas. Por 
fim o Prefeito Laerte propôs que a próxima assembleia seja em 
Nova Luzitânia. Aprovado. Na sequencia o Presidente agradeceu 
a presença de todos e como ninguém mais quis fazer uso da 
palavra, deu por encerrada a Assembleia às 13h30, sendo que 
a Ata deverá ser redigida e publicada. Assinaturas de: Dilador 
Borges Damasceno (Presidente do CBH-BT) e Eng. Luiz Otávio 
Manfré (Secretário Executivo).

 Universidade de 
São Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Resolução USP-7.383, de 19-7-2017

Estabelece normas relativas ao uso de aeromo-
delos e demais veículos aéreos não tripulados na 
Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira 
- CUASO

O Reitor da Universidade de São Paulo, com fundamento 
no art. 42, IX, do Estatuto, tendo em vista o deliberado pela 
Comissão de Legislação e Recursos, em sessão realizada em 
07-06-2017, e considerando:

1. a responsabilidade da Prefeitura do Campus USP da Capi-
tal (PUSP-C) na organização, gestão e controle do uso dos espa-
ços internos da CUASO para garantir seu bom funcionamento;

2. que a utilização de aeronaves remotamente pilotadas, 
mais conhecidas como “drones”, nas áreas comuns do campus 
tem causado conflitos com pedestres e demais usuários, e tendo 
em vista o risco à integridade física dos transeuntes;

3. a Resolução 419, de 2 de maio de 2017, emitida pela 
Agência Nacional de Aviação Civil, baixa a seguinte Resolução:

Artigo 1º - Sendo a Universidade de São Paulo uma insti-
tuição de ensino, não será permitida a operação, com finalidade 
esportiva ou de lazer, de aeromodelos ou qualquer tipo de 
aeronave remotamente pilotada nas áreas comuns da CUASO 
ou em seu espaço aéreo.

Artigo 2º - A Prefeitura do Campus USP da Capital poderá 
permitir a operação de aeronaves remotamente pilotadas nas 

áreas comuns do campus para fins acadêmicos, jornalísticos 
ou em eventos previamente autorizados, preservadas as suas 
atividades-fim.

§ 1º - A autorização para sobrevoo de aeronaves remo-
tamente pilotadas deverá ser solicitada com ao menos quinze 
dias de antecedência à data de realização da atividade, para 
análise da PUSP-C.

§ 2º - A autorização de que trata o caput deste artigo fica 
sujeita à apresentação de:

I – formulário constante do anexo 1 desta Resolução preen-
chido, explicando a finalidade do uso da aeronave remotamente 
pilotada, bem como a data e horário de início e término da ati-
vidade, identificação de todas as pessoas que dela participarão 
e área de sobrevoo do equipamento;

II – cópia de autorização emitida pelos órgãos legais com-
petentes, tais como ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e 
DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo).

Artigo 3º - A Guarda Universitária será responsável pela fis-
calização do uso de aeromodelos ou qualquer tipo de aeronave 
remotamente pilotada na CUASO.

§ 1º - Na falta da apresentação da autorização e demais 
documentos constantes do artigo 2º e seus parágrafos, por pes-
soa operando dispositivo regulado nesta Resolução, a Guarda 
Universitária deverá fazer cessar a atividade.

§ 2º - Caso ocorra resistência à determinação do agente da 
Superintendência de Segurança da USP responsável, a Polícia 
Militar poderá ser acionada para apoiar o cumprimento da 
determinação.

Artigo 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

(ANEXO 1)
FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE PERMISSÃO PARA OPE-

RAÇÃO DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA NO ESPAÇO 
AÉREO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA ARMANDO DE SALLES 
OLIVEIRA (CUASO)

I. Nome completo do solicitante:
II. Endereço:
III. RG:
IV. CPF
V. E-mail:
VI. Telefone:
VII. Razão Social do solicitante pessoa jurídica:
VIII. Pessoas envolvidas na atividade:
Nome
RG
Nome
RG
Nome
RG
Nome
RG
Nome
RG
Nome
RG
Nome
RG
IX. Área de sobrevoo pretendida:
Data - Hora de Início - Hora de Término - Local - Captará 

imagens? (Sim / Não)
X. Finalidade da utilização de aeronaves remotamente 

pilotadas:
Espaço de uso da Prefeitura do Campus USP da Capital
[ ] Deferido [ ] Indeferido
Observação / Justificativa:
Data: _____/_____/______
Formulário apenas para solicitações relativas ao uso de 

aeromodelos e demais veículos não tripulados para fins aca-
dêmicos, jornalísticos ou em eventos previamente autorizados, 
preservadas as atividades-fim da Universidade.

 Portaria do Reitor, de 19-7-2017
Designando os membros a seguir relacionados para 

integrarem Grupo de Trabalho para análise de indicadores aca-
dêmicos utilizando o SciVal: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos 
Santos Nunes Marques, na qualidade de Presidente; Elisabeth 
Adriana Dudziak; Prof. Dr. Hamilton Brandão Varela de Albuquer-
que; Prof. Dr. Luciano Antonio Digiampietri; Prof. Dr. Marcos de 
Sales Guerra Tsuzuki; Profa. Dra. Marta Teresa da Silva Arretche; 
Mauro Cesar Bernardes; Prof. Dr. Niels Olsen Saraiva Câmara; 
Tiago Rodrigo Marçal Murakami.

 Portaria do Reitor, de 19-7-2017
Designando, nos termos do artigo 3º do Regimento Interno 

da CERT, baixado pela Resolução 3531/89, o Prof. Dr. Osvaldo 
Novais de Oliveira Junior (IFSC) como Presidente da Comissão 
Especial de Regimes de Trabalho (CERT), a contar de 24-7-2017; 
Proc. USP 82.1.22683.1.5.

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
 Resolução CoPGr-7.378, de 18-7-2017

Baixa o Novo Regimento da Comissão de Pós-
Graduação do Instituto de Medicina Tropical de 
São Paulo - IMT

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 11-07-
2017, baixa a seguinte Resolução:

Artigo 1º - Fica aprovado o novo Regimento da Comissão de 
Pós-Graduação do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, 
constante do anexo da presente Resolução.

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

Artigo 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário, 
em especial a Resolução CoPGr-6729, de 05-02-2014 (Processo 
2008.1.38599.1.4).

REGIMENTO DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INS-
TITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE SÃO PAULO - IMT:

I - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
(CPG)

A Comissão de Pós-Graduação (CPG) terá a seguinte 
constituição:

a)um presidente e seu suplente, que a integrarão como 
membros natos, escolhidos pelo Conselho Deliberativo, em 
votação secreta, mediante eleição em chapas, dentre os docen-
tes da USP credenciados como orientadores no Programa de 
Pós-Graduação do IMT, na primeira reunião após o início do 
mandato do Diretor e na primeira reunião que se seguir ao 
término do primeiro biênio do mandato do Diretor;

b)três membros, eleitos por seus pares, dentre os orientado-
res plenos do Programa de Pós-Graduação do IMT, com mandato 
de dois anos, permitida recondução;

c)um representante discente, eleito por seus pares, com 
mandato de um ano, permitida recondução.

I.1 O presidente e seu suplente da Comissão de Pós-
-Graduação serão eleitos segundo os procedimentos previstos 
nos parágrafos 7º a 9º do art. 48 do Estatuto da USP.

I.2 O suplente sucederá ao presidente em caso de vacân-
cia, bem como o substituirá em suas faltas e impedimentos, 
assumindo temporariamente, nestas últimas hipóteses, todas 
as atribuições ordinárias da função, inclusive a de participação 
em colegiados.

I.3 O mandato do presidente e seu suplente será de dois 
anos, permitida uma recondução, limitado ao término do man-
dato do Diretor.

I.4 A recondução do presidente e seu suplente dependerá de 
nova eleição pelo Conselho Deliberativo.

I.5 Nas eleições dos membros da CPG serão eleitos também 
os respectivos suplentes, que substituirão os titulares em suas 
faltas, impedimentos e no caso de vacância.

I.6 O presidente da CPG será o representante do IMT junto 
ao Conselho de Pós-Graduação.

II - TAXAS
Para a inscrição no processo seletivo será cobrado o valor 

correspondente a 75% do valor da taxa máxima estabelecida 
pelo CoPGr da USP.

II.1 A critério da CPG, poderão ser isentos do pagamento 
da taxa de inscrição em processo seletivo os servidores da 
Universidade de São Paulo e de outras Universidades ampara-
das por convênios de reciprocidade, além de candidatos que 
comprovarem renda per capita familiar menor ou igual a dois 
salários mínimos vigentes.

III - PROCEDIMENTOS PARA DEFESA
O depósito dos exemplares de dissertação/tese deverá ser 

acompanhado do termo de depósito elaborado e assinado pelo 
orientador, certificando que o orientando está apto à defesa.

a)Os exemplares das teses e dissertações poderão ser 
impressos em frente e verso da página.

b)Os membros titulares receberão exemplares impressos 
sendo permitido, a critério do orientador e/ou da CCP, o envio 
de arquivo da tese/dissertação em formato digital aos membros 
suplentes.

IV - NÚMERO DE MEMBROS COMPONENTES DAS COMIS-
SÕES JULGADORAS DE DISSERTAÇÕES E TESES

IV.1 As comissões julgadoras de dissertações de mestrado 
e teses de doutorado serão compostas por quatro membros, 
isto é, pelo orientador e outros três examinadores, sendo um 
pertencente ao programa e dois não pertencentes ao programa, 
devendo ao menos um destes últimos ser externo à USP.

IV.2 O orientador ou o coorientador do aluno farão parte da 
comissão julgadora de mestrado ou doutorado exclusivamente 
na condição de presidente, sem direito a voto.

V - CRITÉRIOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA, 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E CURSO

V.1 A CPG deverá deliberar sobre solicitações de transfe-
rência de programa e a CCP sobre a transferência de área de 
concentração do programa seguindo os critérios da Seção 8 do 
Regimento de Pós-graduação. A solicitação deverá ser instruída 
com os seguintes documentos:

a)Justificativa circunstanciada do interessado;
b)Concordância e manifestação do novo e do atual orien-

tador;
c)Concordância das CCP dos programas envolvidos;
d)Histórico escolar completo do curso iniciado anterior-

mente;
e)Parecer da CPG anterior, se houver, sobre o desempenho 

do aluno;
f)Parecer circunstanciado de um relator designado pela CPG 

responsável pelo novo programa.
No caso de mudança de programa, curso ou área de con-

centração, para o início da contagem do prazo será considerada 
a data de ingresso do interessado no primeiro programa.

Antes de efetivar a transferência, a CPG deverá certificar-se 
de que o aluno terá condições de cumprir as normas e os prazos 
estabelecidos no novo programa, caso contrário, a transferência 
não poderá ser efetivada, devendo o aluno permanecer no curso 
em que estava.

Resolução CoPGr-7.379, de 18-7-2017

Baixa o novo Regulamento do Programa de Pós-
Graduação em Medicina Tropical do Instituto de 
Medicina Tropical de São Paulo - IMT

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 11-07-
2017, baixa a seguinte Resolução:

Artigo 1º - Fica aprovado o novo Regulamento do Programa 
de Pós-Graduação em Medicina Tropical, 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-6836, de 21-07-2014 (Processo 
2008.1.38598.1.8).

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
MEDICINA TROPICAL DO IMT:

I - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DE 
PROGRAMA (CCP)

Tendo em vista que o Instituto de Medicina Tropical de São 
Paulo, da Universidade de São Paulo, conta atualmente com ape-
nas um Programa de Pós-Graduação, a Comissão Coordenadora 
do Programa e a Comissão de Pós-Graduação terão a mesma 
composição e passarão, doravante, a ser chamadas de CCP/CPG.

A CCP/CPG terá a seguinte composição:
a)um presidente e seu suplente, que a integrarão como 

membros natos, escolhidos pelo Conselho Deliberativo, em 
votação secreta, mediante eleição em chapas, dentre os docen-
tes da USP credenciados como orientadores no Programa de 
Pós-Graduação do IMT, na primeira reunião após o início do 
mandato do Diretor e na primeira reunião que se seguir ao 
término do primeiro biênio do mandato do Diretor;

b) três membros, eleitos por seus pares, dentre os orientado-
res plenos do Programa de Pós-Graduação do IMT, com mandato 
de dois anos, permitida recondução;

c)um representante discente, eleito por seus pares, com 
mandato de um ano, permitida recondução.
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