
quarta-feira, 8 de novembro de 2017 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 127 (208) – 83

I – DAS VAGAS
01 vaga para o Curso de Ciências Biomédicas da FMRP-USP
II- DOS CRITÉRIOS
1. Prova específica com base no programa constante do 

Anexo I. Esta prova será eliminatória para a etapa seguinte para 
os candidatos que não obtiverem nota igual ou superior a 5,0 
(cinco). Será divulgada uma lista, por ordem alfabética, dos can-
didatos selecionados para entrevista, sem divulgação das notas 
obtidas. Ao final de todo o processo, qualquer inscrito poderá 
requerer suas notas específicas.

2. Avaliação do Curriculum Vitae (Anexo II) e do Histórico 
Escolar com entrevista dos candidatos selecionados na prova 
específica.

3. A nota final será calculada como média ponderada da 
prova específica (peso 6) e a nota da avaliação do Curriculum 
Vitae, Histórico Escolar e Entrevista (peso 4).

4. Em caso de empate na classificação geral, prevalecerá 
para desempate a nota obtida na prova específica.

III- DA DOCUMENTAÇÃO
Carta detalhando o interesse pelo curso, digitada e devi-

damente assinada
Diploma (original e uma cópia simples)
RG (original e uma cópia simples)
Histórico Escolar (original e uma cópia simples)
Curriculum Vitae Comprovado (incluir cópia simples dos 

certificados mencionados no curriculum) - segundo modelo – 
Anexo II

IV- DA PROVA ESPECÍFICA
1. A prova de seleção consistirá de duas partes:
A) Com 24 (vinte e quatro) questões de múltipla escolha 

(peso 4).
B) Com 6 (seis) questões dissertativas (peso 6).
2. Duração da Prova: 04(quatro) horas
V- DA SELEÇÃO
Será realizada por uma Comissão de Seleção constituída 

por, pelo menos, 03 (três) membros indicados pela Comissão de 
Graduação da FMRP-USP. A Comissão de Seleção procederá à 
elaboração e correção da prova específica, bem como análise do 
Curriculum Vitae, Histórico Escolar e Entrevista dos candidatos.

VI – DO CALENDÁRIO
Dia 22/01/2018 – Realização da prova específica (a partir 

das 8h30)
Dia 23/01/2018- Divulgação da lista dos candidatos aprova-

dos (a partir das 13h00)
Dia 24/01/2018- Entrevista dos candidatos selecionados (a 

partir das 14h00)
Dia 31/01/2018 – Divulgação do resultado.
Dia 5 e 6/02/2018 – Matrícula. O não comparecimento do 

candidato classificado implicará na sua desclassificação e con-
vocação do próximo candidato da lista de espera.

Dia 26/02/2018 – Início das Aulas.
VII – DA MATRÍCULA
A listagem de documentação para a efetivação de matrí-

cula estará à disposição dos interessados na Seção de Alunos e 
Cursos da FMRP-USP.

ANEXO I
PROGRAMA PARA PROVA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS 

GRADUADOS PARA VAGAS DISPONÍVEIS NO CURSO DE CIÊN-
CIAS BIOMÉDICAS - FMRP–USP/2017

I- FUNDAMENTOS DE CIÊNCIAS EXATAS
I.1 - Físico-Química, Matemática e Instrumentação
- Lei de Ohm, multímetro e osciloscópio.
- Função logarítmica.
- Derivadas: significado e aplicações.
- pHmetria: teoria e aplicações; titulação.
- Fotometria: leis básicas e aplicações.
I.2 - Química Orgânica: Estrutura e reatividade de biomo-

léculas
- Ligações químicas: Orbitais atômicos e moleculares; 

eletronegatividade.
- Reatividade química de biomoléculas: proteínas, car-

boidratos e ácidos nucleicos. Redução e oxidação de pontes 
dissulfeto.

- Coenzimas: papel dos NAD+ e FAD em oxidorreduções 
biológicas.

- Cinética química e catálise: Constante de velocidade, 
ordem de reação, teoria do estado de transição.

- Compostos ricos em energia: ATP e fosfocreatina. Energia 
livre de hidrólise. Reações acopladas por intermediário comum.

II- BIOMOLÉCULAS, BIOLOGIA CELULAR E BIOESTRUTURAS
II.1- Estrutura e função de biomoléculas e macromoléculas
- Estrutura e Função de aminoácidos, açúcares, nucleotíde-

os, ácidos graxos;
- Macromoléculas: Lipídeos, carboidratos, proteínas, DNA 

e RNA.
II.2 Genética molecular, DNA recombinante e tecnologia 

genômica
- Estrutura e função de genomas;
- Mutação, reparo do DNA;
- Cromatina;
- Controle da expressão gênica;
- Bases da tecnologia do DNA recombinante.
II.3- Estrutura e função da célula
- Membranas e transporte através da membrana;
- Compartimentalização intracelular;
- Mitocôndria;
- Organização Funcional do Núcleo;
- Citoesqueleto;
- Transporte intracelular;
- Ciclo celular;
- Transdução de Sinal;
- Crescimento, proliferação e morte celular.
II.4- Evolução e Biologia do Desenvolvimento
- Meiose, gametogênese e fertilização;
- Gastrulação, neurulação e somitos;
- Organogênese com foco em processos morfogenéticos 

(crista neural, morfogênese por ramificação).
III- ESTRUTURA E FUNÇÃO DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS
III.1- Biofísica de Membranas
Organização de membrana celular, transporte através de 

membrana, potencial de repouso e potencial de ação.
III.2- Sistema nervoso
- Morfologia macro e microscópica do sistema nervoso 

central e periférico;
- Organização funcional geral do sistema nervoso;
- Princípios da transdução sensorial.
III.3- Sistema locomotor
- Morfologia macroscópica do sistema locomotor;
- Organização funcional do sistema locomotor.
III.4- Sistema cardiovascular
- Morfologia macro e microscópica do sistema cardiovas-

cular e linfático;
- Organização funcional do sistema cardiovascular.
III.5- Sistema imune
- Organização funcional do sistema imune.
III.6- Sistema respiratório
- Morfologia macro e microscópica do sistema respiratório;
- Organização funcional do sistema respiratório.
III.7- Sistema digestório
- Morfologia macro e microscópica do sistema digestório;
- Organização funcional do sistema digestório.
III.8-. Sistema urogenital
- Morfologia macro e microscópica do sistema urogenital;
- Organização funcional do sistema renal;
- Função reprodutiva, gametogênese, fertilização.
III.9- Sistema endócrino
- Morfologia macro e microscópica do sistema endócrino;
- Organização do sistema endócrino e características gerais 

dos hormônios;

de chapas, em até dois turnos de votação, por meio de sistema 
eletrônico, podendo, em caráter excepcional, ser utilizado o sis-
tema de votação convencional com cédulas de papel, de acordo 
com as regras do Artigo 8º ao 14 desta Portaria.

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

- E-mail institucional USP desatualizado;
- Não recebimento da senha de votação via e-mail; ou
- Dificuldade de acesso à Internet.
Artigo 2º - O primeiro turno será realizado das 08 às 14h 

do dia 08-12-2017.
§ 1º - Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria 

absoluta de votos no primeiro turno.
§ 2º - Caso nenhuma das chapas obtenha maioria absoluta 

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

§ 3º - Se houver necessidade do segundo turno, ele será ini-
ciado 15 minutos após a proclamação do resultado do primeiro 
turno, estabelecendo-se um prazo de 60 (sessenta) minutos para 
a votação, do dia 08-12-2017.

DAS INSCRIÇÕES
Artigo 3º - Os candidatos a Chefe e Vice-Chefe deverão 

protocolar na Secretaria do Departamento, no prazo de 08 a 
17-11-2017, das 9h às 17h, o pedido de inscrição de chapas, 
mediante requerimento assinado por ambos e dirigido ao Chefe 
do Departamento.

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores 
Titulares e Professores Associados, membros do Conselho do 
Departamento.

§ 2º - O Chefe do Departamento divulgará, às 12 horas do 
dia 20-11-2017, no site da Unidade, no link “Eleições”, a lista 
das chapas que tiverem seus pedidos de inscrição deferidos, 
assim como as razões de eventual indeferimento.

Artigo 4º - Encerrado o prazo referido no artigo 3º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 21 a 30-11-2017, nos moldes do esta-
belecido no caput daquele artigo, hipótese em que poderão ser 
apresentadas candidaturas compostas também de Professores 
Doutores, membros do Conselho do Departamento.

Parágrafo único - O Chefe do Departamento divulgará, às 12 
horas do dia 01-12-2017, no site da Unidade, no link “Eleições”, 
a lista das chapas que tiverem seus pedidos de inscrição deferi-
dos, assim como as razões de eventual indeferimento.

DO COLÉGIO ELEITORAL
Artigo 5º - São eleitores todos os membros do Conselho 

do Departamento.
§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o fato, 

por escrito, à Secretaria do Departamento até o dia 01-12-2017.
§ 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.

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

DA VOTAÇÃO
Artigo 6º - A Secretaria do Departamento, por meio do 

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

Artigo 7º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

DA VOTAÇÃO CONVENCIONAL
Artigo 8º - A mesa receptora de votos, designada pelo Chefe 

do Departamento, será constituída conforme segue:
Presidente – Prof. Dr. Luis Henrique Souza Guimarães
Mesário 1 – Míriam Cristina Osório de Souza
Mesário 2 – Caíque da Silva Della Motta
Artigo 9º - 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 10º - 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 Chefe e a Vice-Chefe, em ordem alfabética do nome do 
candidato a Chefe.

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

Artigo 11º - Será providenciada pela Secretaria do Departa-
mento a lista de comparecimentos para assinatura dos eleitores.

DA APURAÇÃO
Artigo 12 - 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.

Artigo 13 – Logo após a apuração final, o Presidente da 
mesa receptora de votos mandará lavrar em ata a hora de 
abertura e encerramento dos trabalhos, o resultado da eleição e 
os fatos mais relevantes ocorridos na eleição, a qual deverá ser 
assinada pelo Presidente e pelos mesários.

Artigo 14 – Os trabalhos de apuração, nos dois turnos, 
poderão ser acompanhados exclusivamente pelos membros do 
Conselho do Departamento.

Artigo 15 – A totalização dos votos, tanto da votação ele-
trônica quanto da convencional, será divulgada imediatamente 
após o encerramento das apurações.

Artigo 16 - Caso haja empate entre chapas no segundo 
turno, serão adotados como critério de desempate, sucessiva-
mente:

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

a Chefe;
lV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Vice-Chefe.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 17 – Finda a apuração, todo o material relativo à 

eleição será encaminhado à Secretaria do Departamento, que o 
conservará pelo prazo mínimo de 30 dias.

Artigo 18 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor da Unidade.

Artigo 19 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
divulgação, revogadas as disposições em contrário.

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO

 Comunicado
Edital de Seleção de Candidatos Graduados 2018
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PORTADORES DE DIPLOMA DE 

CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO 
DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS.

A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universida-
de de São Paulo receberá, na Seção de Alunos e Cursos – Av. 
Bandeirantes, 3900 – Ribeirão Preto/SP, nos dias 18 e 19 de 
janeiro de 2018, no horário das 12h00 às 17h00, inscrições para 
o preenchimento de 01 (uma) vaga disponível para o curso de 
Ciências Biomédicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo.

Artigo 1º - Fica prorrogado, por mais 5 (cinco) anos, a partir 
de 10/9/2016, o prazo para funcionamento do Núcleo de Apoio à 
Pesquisa, denominado Centro de Tecnologia de Materiais Híbri-
dos (CTMH), criado pela Resolução CoPq-5.982, de 08-09-2011.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
(Proc. 11.1.9342.1.2).

Resolução CoPq-7.423, de 7-11-2017

Prorroga o prazo de funcionamento de Núcleo de 
Apoio à Pesquisa

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, 
tendo em vista o deliberado pela Comissão de Atividades Acadê-
micas, em sessão realizada em 07-08-2017 e pelo Conselho de 
Pesquisa, em sessão realizada em 23-08-2017, baixa a seguinte 
Resolução:

Artigo 1º - Fica prorrogado, por mais 5 (cinco) anos, a partir 
de 10/9/2016, o prazo para funcionamento do Núcleo de Apoio à 
Pesquisa, denominado Núcleo de Apoio à Pesquisa do Centro de 
Matemática e Estatística Aplicadas à Indústria (NAP-CeMEAI), 
criado pela Resolução CoPq 5979, de 08-09-2011.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
(Proc. 11.1.9341.1.6).

Resolução CoPq-7.424, de 7-11-2017

Prorroga o prazo de funcionamento de Núcleo de 
Apoio à Pesquisa

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, 
tendo em vista o deliberado pela Comissão de Atividades Acadê-
micas, em sessão realizada em 07-08-2017 e pelo Conselho de 
Pesquisa, em sessão realizada em 23-08-2017, baixa a seguinte 
Resolução:

Artigo 1º - Fica prorrogado, por mais 5 (cinco) anos, a partir 
de 10/9/2016, o prazo para funcionamento do Núcleo de Apoio 
à Pesquisa, denominado Nanossistemas e Nanotecnologia (NAP-
-NN), criado pela Resolução CoPq-6.002, de 08-09-2011.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
(Proc. 11.1.9366.1.9).

 CENTRO DE BIOLOGIA MARINHA

 Comunicado
A Comissão Eleitoral comunica o deferimento da chapa 

composta pelos Professores Doutores Augusto Alberto Valero 
Flores, candidato a Diretor, e André Carrara Morandini, candi-
dato a Vice-Diretor, conforme Artigo 6º do Edital para Eleição 
de Diretor e Vice-Diretor do Centro de Biologia Marinha da USP, 
publicado no Diário Oficial do Estado de 30-09-2017, retificação 
no Diário Oficial do Estado de 07-10-2017.

A eleição será realizada no dia 13-11-2017, das 9h às 16h, 
através de votação eletrônica. O Sistema de Votação da Univer-
sidade de São Paulo encaminhará aos membros do Colégio Elei-
toral o endereço eletrônico, o identificador e a senha de acesso 
pelos quais os membros poderão exercer o seu voto.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA

 Retificação
No Termo de Ratificação do Ato Declaratório
Onde se lê:
Processo 2017.1.850.88.6
Documento de Compra 264840/2017
Objeto: Aquisição de coluna cromatográfica para uso 

na Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Biotecno-
logia Industrial, Programa CAPES PROAP 2015 (Convênio 
817922/2015 - e-Convênios 39113)

Ratifico o Ato Declaratório de Inexigibilidade de Licitação, 
de acordo com o Art. 26 da Lei 8.666/93, ressaltando que a res-
ponsabilidade pela justificativa técnica é do emitente, e autorizo 
a despesa, nos termos do inciso II, alínea “h”, da Portaria GR 
6.561/2014.

CONTRATADA: BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA
VALOR: R$ 30.375,76
Despacho do Diretor, de 06-11-2017
Ratificando, de acordo com o artigo 26 da Lei 8.666/93 

e alterações posteriores, o ato declaratório de dispensa de 
inexegibilidade de licitação, ressaltando quea responsabilidade 
pela justificativa técnica é do emitente, e autorizo a despesa, 
nos termos do inciso I, alínea "h", da Portaria GR-6.561/2014.

Processo: 2017.1.850.88.6
Contratada: BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA
Valor: R$ 30.375,76.

 ESCOLA POLITÉCNICA

 Comunicado
Eleições Discentes EPUSP
Comissões Paritárias
A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo informa 

os membros discentes das comissões paritárias, eleitos por seus 
pares, para as eleições abaixo discriminadas:

PPGEM – Portaria 2225/2017
Membro discente: André Luis dos Santos (aluno não RD 

eleito por seus pares, pois o atual RD, sem par, é candidato);
Coc e Conselho PRO – Portaria 2232/2017
Membro discente: Gabriel de Souza Cunha Colaço.
ConstruInova – Portaria 2236/2017
Membro discente: Wilton Silva Catelani.

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 
QUEIROZ

 Extrato de Convênio
Processo: 2016.1.1903.11.7
Convênio: 3528
Resumo: Convênio Acadêmico Internacional entre a Univer-

sidade de São Paulo no interesse da Escola Superior de Agricul-
tura “Luiz de Queiroz” e a Pontifícia Universidad Javeriana - PUJ 
(Colômbia)

Objeto: Convênio específico para coorientação de tese da 
estudante Diana Marcela Rueda Ramirez

Vigência: de 16-06-2017 a 15-06-2022
Data da assinatura: 16-06-2017

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO

 Despacho da Diretora, de 7-11-2017
Processo: 2017.1.1260.48.9
Assunto: Ratifico o ato declaratório de dispensa de licitação, 

de acordo com o artigo 24 Inciso XXI, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, conforme Portaria GR6561 de 16/06/14

Unidade interessada: Faculdade de Educação
Contratada: W. A. Projetores Comércio e Manutenção em 

Projetores Multimídia.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS 
DE RIBEIRÃO PRETO

 DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
Portaria FFCLRP-34, de 7-11-2017

Dispõe sobre a eleição para escolha do(a) Chefe 
e do(a) Vice-Chefe do Departamento de Biologia 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 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) Chefe e Vice-Chefe 

do Departamento de Biologia será realizada mediante sistema 

Portaria GR-7.023, de 6-11-2017

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do 
artigo 42, I, do Estatuto da Universidade de São Paulo, baixa a 
seguinte Portaria:

Artigo 1º - O emprego público 1159348, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-4.336/2009, fica redistribuído da Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades para a Faculdade de Zootecnia e Engenharia 
de Alimentos.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15-02-2016 
(Proc. USP 10.1.2514.86.0).

Portaria GR-7.024, de 6-11-2017

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do 
artigo 42, I, do Estatuto da Universidade de São Paulo, baixa a 
seguinte Portaria:

Artigo 1º - O emprego público 1173197, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-6.007/2013, fica redistribuído da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto para a Faculda-
de de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15-02-2016 
(Proc. USP 13.1.218.81.7).

Portaria GR-7.025, de 6-11-2017

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do 
artigo 42, I, do Estatuto da Universidade de São Paulo, baixa a 
seguinte Portaria:

Artigo 1º - O emprego público 1173235, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR-6.166/2013, fica redistribuído da Prefeitura do Campus USP 
de São Carlos para a Faculdade de Saúde Pública.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22-02-2016 
(Proc. USP 09.1.607.19.3).

 Retificações
Do D.O. de 20-10-2017
Na Portaria GR-7000/17, onde se lê: "Artigo 6º - ... § 1º – A 

inscrição dos candidatos deverá ser acompanhada de atestado 
que comprove estarem regularmente matriculados, expedido 
pelas respectivas Secretarias de Pós-graduação." leia-se: "Artigo 
6º - ... § 1º – A inscrição dos candidatos deverá ser acompanha-
da de atestado que comprove estarem regularmente matricula-
dos, expedido pelas respectivas Secretarias de Pós-graduação ou 
pelo Sistema Janus."

Do D.O. de 7-11-2017
Na Portaria do Reitor que designa membros para comporem 

o Conselho Superior do Centro de Inovação da USP, leia-se o 
nome correto de Linamara Rizzo Battistella.

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA
 DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Extrato de Contrato
Processo 2017.1.18210.1.3
Contrato 54/2017
Contratante: Universidade de São Paulo
Contratada: Avila Segurança Patrimonial Eireli EPP
CNPJ 21.250.347/0001-62
Valor: R$ 3.116,40
Objeto: Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança 

Patrimonial da Semana de Ciencia e Tecnologia de 20-10-2017 
30-10-2017, 1 (Um) Posto de 12 Horas Noturno das 19,00 às 
7,00 horas. A Prestação do Serviço Será Realizada no CDI – Cen-
tro de Difusão Internacional - Av. Prof. Lucio Martins Rodrigues, 
s/nº - Cidade Univerisitária – Butantã - São Paulo – SP

Classificação Funcional Programática: 12.392.1043.5306
Classificação da Despesa Orçamentária: 3.3.90.37.95
Data da Ssinatura do Contrato: 19-10-2017
Prazo de Execução: 11 dias corridos

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Resolução CoPq-7.419, de 7-11-2017

Prorroga o prazo de funcionamento de Núcleo de 
Apoio à Pesquisa

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, 
tendo em vista o deliberado pela Comissão de Atividades Acadê-
micas, em sessão realizada em 07-08-2017 e pelo Conselho de 
Pesquisa, em sessão realizada em 23-08-2017, baixa a seguinte 
Resolução:

Artigo 1º - Fica prorrogado, por mais 5 (cinco) anos, a partir 
de 10/9/2016, o prazo para funcionamento do Núcleo de Apoio 
à Pesquisa, denominado Núcleo de Pesquisa Integrada em 
Autópsia e Imagenologia (NUPAI), criado pela Resolução CoPq-
6.010, de 08-09-2011.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
(Proc. 11.1.9353.1.4).

Resolução CoPq-7.420, de 7-11-2017

Prorroga o prazo de funcionamento de Núcleo de 
Apoio à Pesquisa

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, 
tendo em vista o deliberado pela Comissão de Atividades Acadê-
micas, em sessão realizada em 07-08-2017 e pelo Conselho de 
Pesquisa, em sessão realizada em 23-08-2017, baixa a seguinte 
Resolução:

Artigo 1º - Fica prorrogado, por mais 5 (cinco) anos, a partir 
de 10/9/2016, o prazo para funcionamento do Núcleo de Apoio 
à Pesquisa, denominado Núcleo de Pesquisa em Astrobiologia 
(NAP-ASTROBIO), criado pela Resolução CoPq-5.975, de 08-09-
2011.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
(Proc. 11.1.9339.1.1).

Resolução CoPq-7.421, de 7-11-2017

Prorroga o prazo de funcionamento de Núcleo de 
Apoio à Pesquisa

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, 
tendo em vista o deliberado pela Comissão de Atividades Acadê-
micas, em sessão realizada em 07-08-2017 e pelo Conselho de 
Pesquisa, em sessão realizada em 23-08-2017, baixa a seguinte 
Resolução:

Artigo 1º - Fica prorrogado, por mais 5 (cinco) anos, a partir 
de 10/9/2016, o prazo para funcionamento do Núcleo de Apoio 
à Pesquisa, denominado Núcleo de Apoio à Pesquisa de Fluidos 
Complexos (NAP-FCx), criado pela Resolução CoPq-5.996, de 
08-09-2011.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
(Proc. 11.1.9358.1.6).

Resolução CoPq-7.422, de 7-11-2017

Prorroga o prazo de funcionamento de Núcleo de 
Apoio à Pesquisa

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, 
tendo em vista o deliberado pela Comissão de Atividades Acadê-
micas, em sessão realizada em 07-08-2017 e pelo Conselho de 
Pesquisa, em sessão realizada em 23-08-2017, baixa a seguinte 
Resolução:
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