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DAS INSCRIÇÕES
Artigo 5º - Os candidatos a Diretor(a) e Vice-Diretor(a) 

deverão protocolar na Assistência Técnica Acadêmica, no prazo 
de 19 a 28-07-2017, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, o 
pedido de inscrição das chapas, mediante requerimento assina-
do por ambos e dirigido à Comissão Eleitoral, acompanhado do 
programa de gestão a ser implementado.

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores 
Titulares e Professores Associados 3.

§ 2º - A Comissão Eleitoral divulgará às 14 horas do dia 
31-07-2017, na página da Unidade www.direitorp.usp.br, menu 
Institucional, link Eleições, a lista das chapas que tiverem seus 
pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões de even-
tual indeferimento.

Artigo 6º - Encerrado o prazo referido no artigo 4º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 07 a 16-08-2017, nos moldes do esta-
belecido no caput daquele artigo, hipótese em que poderão ser 
apresentadas candidaturas compostas também de Professores 
Associados 2 e 1.

Parágrafo único - A Comissão Eleitoral divulgará, às 14 
horas do dia 17-08-2017, na página da Unidade www.direitorp.
usp.br, menu Institucional, link Eleições, a lista das chapas que 
tiverem seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as 
razões de eventual indeferimento.

Artigo 7º - Os docentes que exercerem as funções de 
Diretor(a), Vice-Diretor(a), Presidente e Vice-Presidente das 
Comissões mencionadas nos artigos 48 a 50 do Estatuto da USP, 
bem como as de Chefe e Vice-Chefe de Departamento, que se 
inscreverem como candidatos, deverão, a partir do pedido de 
inscrição, desincompatibilizar-se, afastando-se daquelas funções, 
em favor de seus substitutos, até o encerramento do processo 
eleitoral (requerimento será disponibilizado na página da Uni-
dade www.direitorp.usp.br, menu Institucional, link Eleições).

DO COLÉGIO ELEITORAL
Artigo 8º - São eleitores todos os membros da Congregação 

e dos Conselhos dos Departamentos da Unidade.
§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o 

fato, por escrito, à Assistência Técnica Acadêmica, até o dia 
16-08-2017.

§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-
tituído, se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

§ 3º - O eleitor que não dispuser de suplente e que estiver 
legalmente afastado de suas funções na Universidade ou não 
puder comparecer às eleições, por motivo justificado, não será 
considerado para o cálculo do quorum exigido pelo Estatuto.

Artigo 9º - O eleitor que pertencer a mais de um colegiado 
terá direito a apenas um voto.

§ 1º - O eleitor referido neste artigo não poderá ser substi-
tuído nos outros colegiados pelo suplente.

§ 2º - O eleitor, membro de mais de um colegiado, que 
estiver legalmente afastado ou que não puder comparecer à 
eleição por motivo justificado, será substituído pelo seu suplente 
do colegiado de hierarquia mais alta.

§ 3º - Na eventualidade de o suplente, a que se refere o 
parágrafo anterior, estar legalmente afastado ou não puder 
comparecer por motivo justificado, a substituição do titular se 
fará pelo suplente do colegiado hierarquicamente inferior.

§ 4º - O eleitor que não votar no primeiro turno e, em razão 
disso, tiver sido substituído pelo suplente, não poderá votar no 
segundo turno, caso este seja realizado.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 10 - A Assistência Técnica Acadêmica encaminhará 

aos eleitores, no dia da eleição, em seu e-mail institucional, o 
endereço eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso 
com a qual o eleitor poderá exercer seu voto.

Artigo 11 - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

DA VOTAÇÃO CONVENCIONAL
Artigo 12 – Haverá uma mesa receptora de votos, designa-

da pelo Diretor, presidida por um docente, que terá dois mesários 
para auxiliá-lo, escolhidos entre os membros do corpo docente 
ou administrativo.

Artigo 13 - A votação será pessoal e secreta, não sendo 
permitido o voto por procuração.

§ 1º - Antes de votar o eleitor deverá exibir prova hábil de 
identidade e assinar a lista de presença.

§ 2º - Cada eleitor poderá votar em apenas uma chapa.
Artigo 14 - A votação será realizada por meio de cédula 

oficial, devidamente rubricada pelo Presidente da mesa recep-
tora de votos.

§ 1º - As cédulas conterão as chapas dos candidatos elegí-
veis a Diretor(a) e Vice-Diretor(a), em ordem alfabética do nome 
do candidato a Diretor(a).

§ 2º - No lado esquerdo de cada chapa haverá uma quadrí-
cula, na qual o eleitor assinalará o seu voto.

Artigo 15 - A apuração dos votos terá início imediatamente 
após o término da votação, pela própria mesa receptora de 
votos. Aberta a urna e contadas as cédulas, seu número deverá 
corresponder ao dos eleitores.

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem 
votos em mais de uma chapa ou qualquer sinal que permita 
identificar o eleitor.

§ 2º - Serão nulos os votos que não forem lançados na 
cédula oficial.

DOS RESULTADOS
Artigo 16 - A totalização dos votos, tanto da votação ele-

trônica quanto da convencional, será divulgada imediatamente 
após o encerramento das apurações.

Artigo 17 - Caso haja empate entre as chapas no segundo 
turno, serão adotados, como critério de desempate, sucessivamente:

I - a mais alta categoria do candidato a Diretor(a);
ll - a mais alta categoria do candidato a Vice-Diretor(a);
lll - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Diretor(a);
lV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Vice-Diretor(a).
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 18 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

eleição será encaminhado à Assistência Técnica Acadêmica, que 
o conservará pelo prazo mínimo de 30 dias.

Artigo 19 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor, ouvida a Comissão Eleitoral.

Artigo 20 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO 
E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

 Extrato de Convênio
Processo 17.1.599.81.4. Convenente: Univerza v Ljubljani 

(Eslovênia). Objeto: Cooperação acadêmica internacional para 
fins de intercâmbio de estudantes, docentes e membros da equi-
pe técnico-administrativa. Vigência: 08-06-2017 a 07-06-2022. 
Data da assinatura: 08-06-2017.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, 
CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO

 Extrato de Contrato
Emissão de Empenho 2249830/2017
Compra 123074/2017 - Ata de Registro de Preços 020/2017
Pregão Eletrônico para Registro de Preços 02/2017 – FEARP
Processo 2017.1.825.59.8
Contratante: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto.
Contratada: Castel-tur Turismo Ltda.
CNPJ. 00.318.401/0001-94

 MUSEU PAULISTA

 Portaria GD-13, de 8-6-2017

Dispõe sobre o parecer técnico para adquirir, des-
patrimoniar e remanejar equipamentos de infor-
mática do Museu Paulista, revogando a Portaria 
GD-31, de 19-7-2016

A Diretora do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, 
nos termos dos art. 13, I, da Resolução 6088, de 26-03-2012, 
baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - As solicitações de compra de equipamentos de 
informática deverão ser elaboradas após parecer técnico da 
Seção Técnica de Informática do Museu Paulista.

Artigo 2º - Caberá ao solicitante, após consulta prévia 
(documentada) à equipe de informática, elaborar requisição de 
compra, através do Sistema Mercúrio Web, anexar modelos e/
ou complemento e entregar à Chefia da Divisão Administrativa 
uma cópia desta solicitação assinada pelo superior imediato, 
juntamente com cópia do aconselhamento técnico.

Artigo 3º - Caso o bem requisitado não esteja cadastrado 
no Sistema, caberá a equipe de informática fazer o devido 
cadastramento.

Artigo 4º - A Divisão Administrativa receberá as requisições 
de compra na primeira semana de cada mês e está autorizada 
a recusar o recebimento de requisições de compra que não 
atendiam ao disposto nos artigos anteriores.

Artigo 5º - As solicitações de despatrimoniação de bens de 
informática, deverão ser feitas à Seção Técnica de Informática 
que após análise, encaminhará a Seção de Patrimônio os núme-
ros patrimoniais dos bens a serem desincorporados. O processo 
referente a desincorporação de bens de Informática, deverá ser 
assinado pela Direção.

Artigo 6º - A Seção de Informática está autorizada a exe-
cutar o recolhimento e remanejamento dos equipamentos de 
Informática e telefonia conforme julgar necessário, para atender 
as necessidades do Museu Paulista.

Artigo 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, ficando revogada a Portaria GD-31, de 19-07-2016.

Artigo 8º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

 Portaria GD-14, de 8-6-2017

Dispõe sobre a reabertura do atendimento ao 
público externo e interno para pesquisa no acervo 
sob guarda do Serviço de Documentação Textual e 
Iconografia (SVDHICO) do Museu Paulista

A Diretora do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, 
nos termos dos art. 13, I, da Resolução 6.088, de 26-3-2012, e 
considerando a decisão do Conselho Deliberativo, em sessão de 
8-6-2017, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - A reabertura do atendimento ao público interno 
e externo junto ao Serviço de Documentação Textual e Iconogra-
fia (SVDHICO) ocorrerá em 22-06-2017.

Artigo 2º - A consulta presencial ao acervo do Serviço de 
Documentação Textual e Iconografia (SVDHICO) ocorrerá às 
terças e quintas-feiras, das 9h às 16h, na Rua Xavier Curado, 25, 
mediante agendamento prévio pelo telefone (011) 2065-8007.

Artigo 3º - O atendimento de segunda a sexta-feira será 
normalizado em até dois meses após a data de reabertura.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria GD-16, de 8-6-2017

Dispõe sobre a homologação de inscrições 
para representação discente junto ao Conselho 
Deliberativo

A Diretora do Museu Paulista da Universidade de São 
Paulo, considerando a Resolução 6.088, de 26-3-2012 (D.O. de 
27-3-2012) e consoante o disposto na Portaria GD-12/2017, de 
24-5-2017, resolve baixar a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Após a verificação de regularidade, as inscrições 
para representante discente junto ao Conselho Deliberativo do 
Museu Paulista foram aceitas e deferidas. Os candidatos listados 
abaixo se encontram regularmente inscritos para a eleição que 
se realizará no dia 07-07-2017, das 09 às 15h, por meio de 
sistema eletrônico de votação e totalização de votos, poden-
do, em caráter excepcional, ser utilizado sistema de votação 
convencional.

- Juliana Rodrigues Alves
- Larissa de Carvalho Nascimento
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação.
 Portaria GD-17, de 8-6-2017

Dispõe sobre a composição da Comissão Eleitoral 
incumbida de coordenar os trabalhos relativos à 
eleição para escolha de representante discente 
junto ao Conselho Deliberativo do Museu Paulista

A Diretora do Museu Paulista da USP, nos termos do artigo 
13, XVI, da Resolução 6.088, de 26-3-2012, baixa a seguinte 
Portaria:

Artigo 1º - A Comissão Eleitoral, incumbida de coordenar 
os trabalhos relativos à eleição para a escolha de representante 
discente junto ao Conselho Deliberativo do Museu Paulista, 
consoante a Portaria GD-12/2017 terá a seguinte composição:

I - Prof. Dr. Paulo César Garcez Marins, representante docen-
te, designado pela Direção na qualidade de Presidente;

II - Déborah Laborate Leme, representante discente, escolhi-
da entre seus pares, conforme Portaria GR 6898, artigo 222, § 4º.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. (Processo 2017.1.210.33.0).

 FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO

 Portaria FDRP-USP-2, de 6-6-2017

Dispõe sobre a eleição para escolha do(a) Diretor(a) 
e do(a) Vice-Diretor da Faculdade de Direito de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, com 
base no disposto no Estatuto e Regimento Geral da Universidade 
de São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º - A eleição para escolha do(a) Diretor(a) e do(a) 

Vice-Diretor(a) do(a) Faculdade de Direito de Ribeirão Preto será 
realizada na forma de chapa, em até dois turnos de votação, por 
meio de sistema eletrônico, podendo, em caráter excepcional, 
ser utilizado o sistema de votação convencional com cédulas 
de papel, de acordo com as regras dos artigos 12 a 15 desta 
Portaria.

Parágrafo único - Caracteriza excepcionalidade, para os 
termos mencionados no caput deste artigo:

a) e-mail institucional USP desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail; ou
c) dificuldade de acesso à Internet.
Artigo 2º - O primeiro turno será realizado das 9h às 10 h 

do dia 25-08-2017 (sexta-feira).
Artigo 3º - Caso nenhuma das chapas obtenha maioria 

absoluta no primeiro turno, proceder-se-á a um segundo turno 
entre as duas chapas mais votadas, considerando-se eleita a que 
obtiver maioria simples.

Parágrafo único - Se houver necessidade do segundo turno, 
ele será realizado das 11h às 12h, do dia 25-08-2017 (sexta-
-feira).

Artigo 4º - A condução do processo eleitoral ficará a cargo 
de seguinte Comissão Eleitoral:

Prof. Sérgio Nojiri - Presidente
Prof. Dr. Daniel Pacheco Pontes
Profa. Dra. Iara Pereira Ribeiro.

À vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAEE 
717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia 
do Alto Tietê e Baixada Santista, inserto no autos DAEE 
9910599, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso 
hídrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a 
finalidade de uso solução alternativa Tipo I, para viabilizar o 
empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA 
SUBTERRÂNEA, localizado na Avenida Piracema, 1605 - Tam-
boré, município de Barueri, requerida por ATACADÃO S/A, CNPJ 
75.315.333/0196-32, observadas as disposições legais e regula-
mentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - recurso hídrico aquífero Cristalino - Coordena-
das UTM (km) Norte 7400,30 - km Leste 313,08 - MC 45 - Vazão 
5,00 m³/h - Período 10 h/d

À vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAEE 
717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do 
Alto Tietê e Baixada Santista, inserto no autos DAEE 9910588, 
ficam aprovados os estudos com demanda do recurso hídrico 
subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade 
de uso atendimento sanitário, para viabilizar o empreendimento 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, loca-
lizado na Rua Levi de Souza e Silva, 144 - Jardim Bom Tempo, 
município de Taboão da Serra, requerida por REGINA MAYUMI 
SUYAMA MARUYAMA, CPF 255.983.368-98, observadas as 
disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - recurso hídrico aquífero Cristalino - Coordena-
das UTM (km) Norte 7387,80 - km Leste 320,53 - MC 45 - Vazão 
1,00 m³/h - Período 10 h/d

 Universidade de São Paulo
 REITORIA

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Portaria PRP-563, de 7-6-2017

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, de acordo com 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 Junia Ramos e distribuído junto à Faculdade 
de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP) pela Portaria PRP-33, de 22-06-2009, 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 DOCENTES RESPONSÁVEIS PELO  PRAZO FINAL DE
   ROJETO DE PESQUISA DESTINAÇÃO

Superior S1 A Especialista em Laboratório 1131818 João Paulo Mardegan Issa & Raquel Fernanda Gerlach 30-11-2017
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação (Processo USP 2009.1.8962.1.4).

Onde se lê:
1.4. Candidatos estrangeiros estão dispensados da apre-

sentação dos itens 1.3 (d), (e), (g), (h) e (i) e devem apresentar 
currículo de elaboração própria conforme modelo disponível na 
página do programa (www.each.usp.br/site/pos- programas.
php?item=scx).

Leia-se:
1.4. Candidatos estrangeiros estão dispensados da apre-

sentação dos itens 1.3 (d), (e), (g), (h) e (i) e devem apresentar 
currículo de elaboração própria conforme modelo disponível 
na página do programa (http://www5.each.usp.br/mestrado-
-academico-em-modelagem-de-sistemas-complexos/)

Onde se lê:
2. Processo Seletivo
2.2. A prova específica será realizada no dia 15-07-2017 

das 9h às 13h na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo em São Paulo, SP, em local (sala) 
a ser divulgado posteriormente aos candidatos por email e 
na página do programa (www.each.usp.br/site/pos-programas.
php?item=scx).

Leia-se:
2. Processo Seletivo
2.2. A prova específica será realizada no dia 15-07-2017 

das 9h às 13h na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo em São Paulo, SP, em local (sala) a ser 
divulgado posteriormente aos candidatos por email e na página 
do programa (http://www5.each.usp.br/mestrado-academico-
-em-modelagem-de-sistemas-complexos/)

Onde se lê:
3.4. O agendamento de exames de certificação e a emissão 

de certificados de proficiência em língua estrangeira são de 
responsabilidade exclusiva do candidato, com exceção do certifi-
cado expedido pelo Centro de Línguas da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, que disponibilizará datas específicas 
aos candidatos do programa, a serem informadas pela Secretaria 
de Pós-Graduação da EACH e na página oficial do programa 
(www.each.usp.br/site/pos-programas.php?item=scx).

Leia-se
3.4. O agendamento de exames de certificação e a emissão 

de certificados de proficiência em língua estrangeira são de 
responsabilidade exclusiva do candidato, com exceção do certifi-
cado expedido pelo Centro de Línguas da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, que disponibilizará datas específicas 
aos candidatos do programa, a serem informadas pela Secretaria 
de Pós-Graduação da EACH e na página oficial

do programa (http://www5.each.usp.br/mestrado-academi-
co-em-modelagem-de-sistemas-complexos/).

 SEÇÃO DE COMPRAS
 Portaria EACH-35, de 9-6-2017

Dispões sobre a designação de servidores para 
composição de Comissão Julgadora de licitações 
na modalidade de Tomada de Preços

A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da 
Universidade de São Paulo, expede a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Designa, de acordo com o disposto no inciso I, 
alínea b, do art. 1º da Portaria GR-6561-14 e nos termos dos §§ 
1º e 4º, do artigo 51, da Lei Federal 8.666-93 e suas alterações 
posteriores, o servidor Tiago Marcelino dos Reis Teixeira, na 
qualidade de presidente, e os servidores Leonardo Marras Xavier, 
Rafael Henrique Biscaro, Alan Nogueira Ramos, Marcos Antonio 
Lobato de Oliveira e Dener Sanches, na qualidade de membros, 
para compor a Comissão Julgadora de Licitações, especificamen-
te para o Tomada de Preços 01/2017.

Artigo 2º - Esta Portaria vigorará a partir da data de sua 
publicação.

(Processo 16.1.2699.86.6).

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES

 Resumo de Convênio Acadêmico
Processo: 2016.1.00525.27.5 - Convênio: 40957
Participes: Escola de Comunicações e Artes da Universidade 

de São Paulo e Associação de Apoio à Arte e Comunicação – 
Arco.

Objetivo: O presente convênio tem por objeto a colabora-
ção no gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de 
Extensão Universitária - Especialização: "Gestão Estratégica em 
Comunicação Organizacional e Relações Públicas – 11ª Edição", 
a ser realizado no período de 23-05-2017 a 23-05-2019.

Valor: R$ 1.102.500,00
Data da assinatura: 29-05-2017
Vigência: Da data da assinatura até 120 dias após o término 

do curso.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA

 Retificação do D.O. de 8-6-2017
No Despacho do Diretor, Seção I, página 55, onde se lê: 

"Despacho do Diretor, de 2-6-2017", leia-se: "Despacho do 
Diretor, de 7-6-2017"

 CENTRO DE 
ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTURA

 Despacho da Diretora, de 9-6-2017
Ratificando o ato declaratório de inexigibilidade de lici-

tação e autorizo a despesa, de acordo com o artigo 26 da Lei 
Federal no 8.666/93 e alterações posteriores, ressaltando que 
a responsabilidade da justificativa técnica é do servidor que 
assina a mesma.

Nos termos do Artigo 1º, Inciso I alínea "i", da Portaria 
GR-6561/2014

Unidade interessada: Centro de Energia Nuclear na Agricul-
tura – CENA - USP

Contratada: Life Technologies Brasil Comércio e Indústria de 
Produtos para Biotecnologia Ltda.

Valor: R$ 76.602,80
Processo: 2017.1.223.64.4

 SUPERINTENDÊNCIA DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

 CENTRO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO DE SÃO CARLOS
 Portaria STI-6, de 5-6-2017
O Superintendente da Superintendência de Tecnologia da 

Informação da Universidade de São Paulo, conforme Portaria 
GR-6.561, de 16-6-2014, combinado com os termos da Lei 
8.666/93 e posteriores alteraçãoes, constitui a comissão jugado-
ra da licitação para Execução dos Serviços de Reforma no Acesso 
ao Prédio do Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos 
- CeTI-SC, localizado no Campus São Carlos, a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Para integrar a Comissão de Licitação Jugadora 
para Execução dos Serviços de Reforma no Acesso ao Prédio do 
Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos - CeTI-SC, 
Campus São Carlos na modalidade, Tomada de Preços, ficam 
designados os seguintes membros:

Titulares:
Adilson Gonzaga - Professor Associado (Presidente);
Françoes José Gila - Contador;
Marcelo Fernando Camargo Sirbone - Assistente de Direção;
João Batista Bueno - Técnico para Assuntos Administrativos;
Cilene de Cássia Garcia - Chefe Técnico de Divisão;
Carlos Eduardo Malachias - Técnico Contábil e Financeiro.
Suplente:
Vladimir Noveli - Técnico para Assuntos Administrativos;
Edmar Martineli - Chefe de Seção Técnica.
Artigo 2º - A comissão designada poderá convocar, quando 

conveniente, o responsável pela solicitação de compra ou servi-
ço para assessorá-la.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos a 5-6-2017.

Processo 2017.1.83.84.2.

 AGÊNCIA USP INOVAÇÃO

 Extrato de Instrumento de Reconhecimento de Direi-
tos e Estabelecimento de Obrigações

Processo USP 14.1.8437.1.2
Parecer Jurídico: PGUSP-USP - em 01-12-2016
Partícipes: Universidade de São Paulo – USP, Fleury S.A. e 

Fundação Zerbini.
Objeto: Reconhecimento de Direitos e Estabelecimento de 

Obrigações da Propriedade Intelectual: “Troponina I Cardíaca 
nitrada como um biomarcador de isquemia cardíaca”

Data da assinatura: 21-12-2016
Vigência: Até o término da vigência da patente.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

 Retificações do D.O. de 9-6-2017
No Edital EACH/CPG 38/2017
Processo Seletivo Programa de Pós-Graduação em Sistemas 

Complexos
Onde se lê:
1. Inscrições
1.3. No ato de inscrição deverão ser enviados os seguintes 

documentos em cópias simples:
a. Ficha de inscrição disponível na página do programa 

(www.each.usp.br/site/pos- programas.php?item=scx) devida-
mente preenchida e assinada;

Leia-se:
1.3. No ato de inscrição deverão ser enviados os seguintes 

documentos em cópias simples:
a. Ficha de inscrição disponível na página do programa 

(http://www5.each.usp.br/mestrado-academico-em-modelagem-
-de-sistemas-complexos/) devidamente preenchida e assinada;
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