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Programa: Ciências da Comunicação (ECA)
Orientador: Eugênio Bucci
Menções Honrosas:
Título: “Para além da fábula "A Cigarra e a Formiga": 

elementos explicativos das decisões intertemporais em relação 
à aposentadoria”

Autor: Antonio Gualberto Pereira
Programa: Controladoria e Contabilidade (FEA)
Orientador: Luis Eduardo Afonso
Título: “Filhos da Rue de Sèvres: os colaboradores latino-

-americanos de Le Corbusier em Paris (1932-1965)”
Autora: Ingrid Quintana Guerrero
Programa: Arquitetura e Urbanismo (FAU)
Orientador: Paulo Julio Valentino Bruna
GRANDE ÁREA – ENGENHARIAS
Prêmio:
Título: “Ruído de bordo de fuga - desenvolvimento e apli-

cação de ferramenta para avaliação e projeto de aerofólios para 
turbinas eólicas”

Autor: Joseph Youssif Saab Junior
Programa: Engenharia Mecânica (EP)
Orientador: Marcos de Mattos Pimenta
Menções Honrosas:
Título: “Cristalização assistida por destilação por membra-

nas aplicada ao reuso de água: comparação com outros métodos 
de reuso, análise do processo e projeto hierárquico de processo”

Autor: Carlos Eduardo Pantoja
Programa: Engenharia Química (EP)
Orientador: Marcelo Martins Seckler
Título:“ Desenvolvimento de um critério para previsão da 

resistência residual de estruturas em material compósito dani-
ficados por impacto”

Autor: Ricardo de Medeiros
Programa: Engenharia Mecânica (EESC)
Orientador: Volnei Tita
GRANDE ÁREA – LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES
Prêmio:
Título: “Onde vivem os monstros: criaturas prodigiosas na 

poesia hexamétrica arcaica”
Autora: Camila Aline Zanon
Programa: Letras Clássicas (FFLCH)
Orientador: Christian Werner
Menções Honrosas:
Título: “Graciliano Ramos do outro lado do Atlântico: a difu-

são e a recepção da obra do autor de Vidas Secas em Portugal 
entre as décadas de 1930 e 1950”

Autor: Thiago Mio Salla
Programa: Estudos Comparados de Literaturas de Língua 

Portuguesa (FFLCH)
Orientador: Paulo Fernando da Motta de Oliveira
Título: “Arranjos de vozes em textos jornalísticos: quem 

discute educação na cobertura sobre avaliações externas?”
Autora: Adriana Santos Batista
Programa: Filologia e Língua Portuguesa (FFLCH)
Orientador: Valdir Heitor Barzotto
GRANDE ÁREA – MULTIDISCIPLINAR
Prêmio:
Título: “A produção sustentável de biomassa florestal para 

energia no Brasil: O caso dos pellets de madeira”
Autor: Javier Farago Escobar
Programa: Energia (IEE)
Orientador: José Goldemberg
Menções Honrosas:
Título: “Produção de celulose nanofibrilada a partir de 

polpa organossolve de bambu para nanoreforço de compósitos 
cimentícios”

Autora: Viviane da Costa Correia
Programa: Engenharia e Ciência de Materiais (FZEA)
Orientador: Holmer Savastano Junior
Título: “Efeitos da agricultura intensiva na estrutura e fun-

cionamento de riachos de cabeceira tropicais”
Autor: Ricardo Hideo Taniwaki
Programa: Ecologia Aplicada (ESALQ/CENA)
Orientador: Sílvio Frosini de Barros Ferraz
(PRPG-13/2017)

 MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA

 Portaria MAE-14, de 4-8-2017

Dispõe sobre a eleição dos representantes dis-
centes de pós-graduação junto a(o) Conselho 
Deliberativo, Comissão Técnica Administrativa, 
Comissão de Pós-Graduação em Arqueologia, 
Comissão de Pós-Graduação Interunidades em 
Museologia, Comissão de Pesquisa, Comissão 
de Cultura e Extensão Universitária do Museu 
de Arqueologia e Etnologia da Universidade de 
São Paulo

A Diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia da Univer-
sidade 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 de outubro de 
2017, das 8h às 17h, por meio de sistema eletrônico de votação 
e totalização de votos, podendo, em caráter excepcional, ser 
utilizado 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 1 (um) docente Prof. Dr. 
Vagner Carvalheiro Porto e 1 (um) discente de pós-graduação 
Eliane Nunes Chim.

§ 1º - Os membros docentes da Comissão mencionada 
no caput deste artigo serão designados pelo Diretor, dentre os 
integrantes do Conselho Deliberativo.

§ 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) Conselho Deliberativo: 1 (um) representante discente e 
respectivo suplente;

b) Comissão Técnica Administrativa: 1 (um) representante 
discente e respectivo suplente;

c) Comissão de Pós-Graduação em Arqueologia: 1 (um) 
representante discente e respectivo suplente;

d) Comissão de Pós-Graduação Interunidades em Museolo-
gia: 1 (um) representante discente e respectivo suplente;

e) Comissão de Pesquisa: 1 (um) representante discente e 
respectivo suplente;

f) Comissão de Cultura e Extensão Universitária: 1 (um) 
representante discente e 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 individual ou por chapa 

dos candidatos, formulado por meio de requerimento, será 
recebido na Assistência Técnica de Direção a partir da data de 
divulgação desta Portaria, até às 17h do dia 26 de setembro de 

Parágrafo único – Na hipótese de desativação do Núcleo ou 
de requisição do órgão competente, os servidores retornarão às 
funções de origem.

Artigo 13 – Os trabalhos gerados por autores do Núcleo 
terão, obrigatoriamente, que mencionar o Departamento e a 
Unidade aos quais pertencem.

Parágrafo único – Os docentes em atividades na Universi-
dade de São Paulo membros do Núcleo de Apoio à Pesquisa do 
Planejamento de Longo Prazo (NAP-PLP) obedecerão ao dispos-
to na Resolução 7271/2016, no que se refere às suas obrigações 
para com o Departamento e a Unidade, particularmente quanto 
aos artigos 18 a 22 dessa Resolução.

Artigo 14 – Os equipamentos e bens destinados ao Núcleo 
de Apoio à Pesquisa do Planejamento de Longo Prazo (NAP-
-PLP), na eventualidade de sua desativação serão destinados 
para a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 
da Universidade de São Paulo (FEAUSP).

Parágrafo único – Não havendo consenso quanto à des-
tinação dos bens a matéria será decidida pela Comissão de 
Orçamento e Patrimônio.

Artigo 15 – É vedada a auto-distribuição de estipêndios, 
salários, complementações salariais, comissões e bonificações 
aos membros do Núcleo, sem prejuízo da aplicação de dispo-
sitivos legais que regem a matéria no âmbito da Universidade.

Artigo 16 – Aos membros no Núcleo de Apoio à Pesquisa 
do Planejamento de Longo Prazo (NAP-PLP) que sejam apo-
sentados da Universidade de São Paulo aplica-se o disposto na 
Resolução 6073/2012.

Artigo 17 – O Núcleo poderá ter suas atividades encerradas 
por ato do Pró Reitor de Pesquisa, após decisão do Conselho de 
Pesquisa, nas seguintes circunstâncias:

I - conclusão de seu programa de trabalho;
II - solicitação do próprio Núcleo de Apoio à Pesquisa enca-

minhada à Pró-Reitoria de Pesquisa;
III - decisão da Comissão de Atividades Acadêmicas, em 

função de desempenho insatisfatório do Núcleo de Apoio à 
Pesquisa.

 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
 Portaria do Pró-Reitor de Pós-Graduação, de 5-9-2017
Divulgando o Resultado do “Prêmio Tese Destaque USP”, 

conforme estabelecido pelo Edital PRPG-02, de 26-4-2017, e 
retificado no D.O. de 13-5-2017:

GRANDE ÁREA – CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Prêmio:
Título: “Nutrição paterna pré-concepcional programa o risco 

de câncer de mama na prole feminina de ratos: efeitos opostos 
de dietas hiperlipídicas de origem animal e vegetal”

Autora: Camile Castilho Fontelles
Programa: Ciência dos Alimentos (FCF)
Orientador: Thomas Prates Ong
Menções Honrosas:
Título: “Determinação de biomarcadores de aflatoxina B1 

e aplicabilidade na avaliação da eficiência de adsorventes em 
suínos”

Autora: Mayra Carraro Di Gregorio
Programa: Zootecnia (FZEA)
Orientador: Carlos Augusto Fernandes de Oliveira
Título: “Alterações na qualidade do solo devido a mudança 

de uso da terra para expansão da cana-de-açúcar no Brasil”
Autor: Maurício Roberto Cherubin
Programa: Solos e Nutrição de Plantas (ESALQ)
Orientador: Carlos Clemente Cerri
GRANDE ÁREA – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Prêmio:
Título: “A sinalização de TGF-  envolvida na expressão de 

CD39 em células T reguladoras está associada com a eficácia 
terapêutica do metotrexato na artrite reumatóide”

Autor: Raphael Sanches Peres
Programa: Imunologia Básica e Aplicada (FMRP)
Orientador: Fernando de Queiroz Cunha
Menções Honrosas:
Título: “Seleção natural e mudanças climáticas na história 

evolutiva de esquilos (Sciuridae: Tamias)”
Autora: Ana Paula Aprigio Assis
Programa: Genética (IB)
Orientador: Gabriel Henrique Marroig Zambonato
Título: “Bioluminescência fúngica: papel ecológico, purifica-

ção e clonagem de enzimas”
Autor: Hans Eugene Waldenmaier
Programa: Bioquímica (IQ)
Orientador: Cassius Vinicius Stevani
Coorientadora: Carla Columbano de Oliveira
GRANDE ÁREA – CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
Prêmio:
Título: “Desenvolvimento de sensores eletroquímicos e 

colorimétricos para aplicações em amostras de interesse foren-
se”

Autor: William Reis de Araujo
Programa: Química (IQ)
Orientador: Thiago Regis Longo Cesar da Paixão
Menções Honrosas:
Título: “Identificação de subestruturas no halo galáctico 

através de estrelas azuis tardias”
Autor: Rafael Miloni Santucci
Programa: Astronomia (IAG)
Orientadora: Silvia Cristina Fernandes Rossi
Título: “Dimensão e simetria em redes complexas: uma 

abordagem multiescala”
Autor: Filipi Nascimento Silva
Programa: Física (IFSC)
Orientador: Luciano da Fontoura Costa
GRANDE ÁREA – CIÊNCIAS DA SAÚDE
Prêmio:
Título: “Perfil de expressão gênica da micróglia humana e 

suas alterações relacionadas ao gliomas”
Autora: Thais Fernanda de Almeida Galatro
Programa: Neurologia(FM)
Orientadora: Suely Kazue Nagahashi Marie
Menção Honrosa:
Título: “Mutações inativadoras no gene MKRN3 são causa 

de puberdade precoce central familial”
Autora: Francisca Delanie Bulcão de Macedo
Programa: Endocrinologia (FM)
Orientadora: Ana Claudia Latrônico Xavier
GRANDE ÁREA – CIÊNCIAS HUMANAS
Prêmio:
Título: “Winckelmann: uma história da arte entre a norma 

e a forma”
Autor: Pedro Fernandes Galé
Programa: Filosofia (FFLCH)
Orientador: Marco Aurélio Werle
Menções Honrosas:
Título: “O músico na iconografia da cerâmica ritual Mochi-

ca: um estudo da correlação entre as representações de instru-
mentos sonoros e os atributos das elites de poder”

Autora: Daniela La Chioma Silvestre Villalva
Programa: Arqueologia (MAE)
Orientadora: Maria Isabel D'Agostino Fleming
Coorientadora: Marcia Maria Arcuri Suñer
Título: “Nacionalismo e localismo em sistemas eleitorais”
Autor: Fabricio Jorge Vasselai
Programa: Ciência Política (FFLCH)
Orientador: Fernando de Magalhaes Papaterra Limongi
GRANDE ÁREA – CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Prêmio:
Título: “O príncipe digital: estruturas de poder, liderança e 

hegemonia nas redes sociais”
Autora: Maíra Carneiro Bittencourt Maia

e Recursos, em sessão realizada em 7-6-2017, baixa a seguinte 
Resolução:

Artigo 1º - Fica aprovado o Regimento do Núcleo de Apoio 
à Pesquisa do Planejamento de Longo Prazo (NAP-PLP), criado 
pela Resolução CoPq 7389, de 17-08-2017, e retificada em 
30-08-2017, anexo à presente Resolução.

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

Artigo 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
(2016.1.1467.12.0)

REGIMENTO DO NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA DO PLA-
NEJAMENTO DE LONGO PRAZO (NAP-PLP)

Artigo 1° - O Núcleo de Apoio à Pesquisa do Planejamento 
de Longo Prazo (NAP-PLP), vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa 
e instalado na Faculdade de Economia, Administração e Con-
tabilidade da Universidade de São Paulo (FEAUSP), destina-se 
ao desenvolvimento de programas de pesquisas científicas, 
interdisciplinares e transdisciplinares, sobre a elaboração de 
planejamento estratégico de longo prazo, por meio do processo 
prospectivo. Seu objetivo é a construção da visão estratégica do 
futuro de organizações, territórios e temas, analisando e avalian-
do técnicas e métodos, e desenvolvendo teorias que contribuam 
para que os pesquisadores e representantes de agentes sociais 
(stakeholders) se apropriem do processo e de seus resultados. 
Como decorrência é esperado que a integração e interação entre 
os participantes proporcionem maior efetividade na formulação 
de políticas públicas e na execução de ações planejadas. Para 
isso, é importante ter uma espécie de laboratório, isto é, uma 
forma de elaborar os processos prospectivos. A finalidade é 
permitir a participação mediante método de pesquisa-ação e 
observar o desenvolvimento para contribuir na geração de novas 
teorias, que serão aplicadas e avaliadas nos novos processos 
prospectivos que forem elaborados, contribuindo para a consoli-
dação das pesquisas efetuadas.

Parágrafo único – Para cumprimento do programa proposto 
os projetos deverão ser aprovados pelo Conselho de Pesquisa.

Artigo 2° - O Núcleo de Apoio à Pesquisa do Planejamento 
de Longo Prazo (NAP-PLP) terá duração de 5 (cinco) anos.

Artigo 3° - O Núcleo apresentará relatório bienal e a cada 
5 anos ao Conselho de Pesquisa, podendo sua existência ser 
prorrogada além do prazo estipulado no artigo 2° em função 
de desempenho satisfatório, avaliado segundo o disposto nos 
artigos 60 e 61 do Regimento Geral.

§ 1° - A proposta de prorrogação, fundamentada com 
projetos concretos de desenvolvimento, deve ser apresentada 
ao Conselho de Pesquisa antes do término do prazo indicado 
no artigo 2°.

§ 2° - Se nenhuma proposta de prorrogação for apresentada 
na forma do parágrafo anterior o Núcleo será considerado extin-
to por decurso do prazo.

Artigo 4° - São membros do Núcleo de Apoio à Pesquisa do 
Planejamento de Longo Prazo (NAP-PLP) aqueles diretamente 
envolvidos na execução dos projetos aprovados pelo Conselho 
de Pesquisa e cujos nomes constarão de relação aprovada pela 
Pró-Reitoria de Pesquisa.

§ 1° - A participação no Núcleo depende de prévia aprova-
ção do Conselho Deliberativo.

§ 2° - A vinculação dos membros ao Núcleo cessará com a 
conclusão do programa ou projeto pelo qual respondem.

Artigo 5° - São órgãos de administração do Núcleo:
I - Conselho Deliberativo;
II - Coordenadoria Científica.
Artigo 6° - O Conselho Deliberativo é constituído pelo 

Coordenador Científico, seu Presidente, e por mais 10 (dez) 
membros do Núcleo.

§1° - O Coordenador Científico será eleito dentre os mem-
bros do Núcleo para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a 
recondução.

§ 2° - Os demais componentes do Conselho Deliberativo 
serão eleitos pelos membros do Núcleo e, quando docentes em 
atividade na USP, nomeados pelo Pró-reitor de Pesquisa.

§ 3° - O mandato dos membros do Conselho Deliberativo é 
de 2 (dois) anos, permitida reconduções.

Artigo 7° - Compete ao Conselho Deliberativo:
I - supervisionar o cumprimento do programa do Núcleo de 

Apoio à Pesquisa;
II - gerir administrativa e financeiramente o Núcleo de Apoio 

à Pesquisa, responsabilizando-se inclusive pela prestação de 
contas nos relatórios requeridos pela Pró-Reitoria de Pesquisa;

III - decidir sobre a incorporação de novos projetos e alte-
rações programáticas;

IV - decidir sobre a incorporação ou desligamento de parti-
cipantes dos Núcleos de Apoio à Pesquisa;

V - responder perante a RUSP pelo desempenho de seus 
funcionários;

VI - decidir sobre a atribuição das bolsas previstas no 
artigo 10;

VII - encaminhar ao Pró-reitor de Pesquisa, bienalmente 
ou sempre que solicitado, relatórios de avaliação científica e 
administrativa; dos mesmos serão destinadas cópias às Congre-
gações das Unidades envolvidas.

§ 1° - O Conselho Deliberativo se reunirá duas vezes por 
ano ou sempre que convocado pelo Coordenador Científico ou 
pela maioria de seus membros.

§ 2° - O Conselho Deliberativo somente poderá funcionar 
com a presença de mais da metade de seus membros, salvo em 
casos de terceira convocação.

§ 3° - Cabe ao Conselho Deliberativo a prestação de contas 
do Núcleo a quem de direito, responsabilizando-se seus inte-
grantes pelas eventuais dívidas do Núcleo.

Artigo 8° - Compete ao Coordenador Científico:
I – implementar as decisões do Conselho Deliberativo no 

que diz respeito ao desenvolvimento do programa científico e/ou 
de apoio instrumental do Núcleo de Apoio à Pesquisa.

II – representar o Núcleo de Apoio à Pesquisa perante os 
órgãos superiores;

III – responsabilizar-se pelos relatórios científicos do Núcleo 
de Apoio à Pesquisa, encaminhando-se à Pró-Reitoria de Pesqui-
sa, quando determinado.

Artigo 9° - Os relatórios científicos deverão ser apresen-
tados ao Pró-reitor de Pesquisa bienalmente, findo 5 anos, ou 
sempre que solicitados.

Artigo 10 – Para desenvolvimento dos projetos o Núcleo 
obterá recursos externos à Universidade.

§ 1° - Quando os recursos forem obtidos em agências 
financiadoras por meio da iniciativa individual de um membro 
do grupo ou de seu Coordenador, a prestação de contas será 
feita entre o beneficiário e a agência.

§ 2° - Quando os recursos forem obtidos mediante convênio 
que envolva a aprovação da Reitoria ou de órgão Colegiados 
superiores, a prestação de contas, que coincidirá com o ano 
fiscal, será encaminhada à Pró-Reitoria de Pesquisa pelo Coor-
denador do Núcleo.

§ 3° - Quando os recursos forem obtidos através de doa-
ções de entidades privadas ou pessoas físicas, o Núcleo deverá 
contabilizá-los da forma que for indicada pelo Reitor.

§ 4° - O Núcleo de Apoio à Pesquisa do Planejamento de 
Longo Prazo (NAP-PLP) não se constituirá em Unidade de des-
pesa de orçamento da USP.

Artigo 11 – As despesas de manutenção do Núcleo são 
de sua responsabilidade, respondendo subsidiariamente a Pró-
-Reitoria de Pesquisa.

Artigo 12 – Os serviços técnico-administrativos necessários 
ao funcionamento do Núcleo serão prestados, exclusivamente, 
por servidores da Universidade lotados na Faculdade de Eco-
nomia, Administração e Contabilidade da Universidade de São 
Paulo (FEAUSP), mediante autorização do órgão competente.

n. 18175/2017, de 01-08-2017, apresentado por Prefeitu-
ra Municipal da Estância Turística de Tremembé, CPF/CNPJ 
46.638.714/0001-20 e do parecer técnico contido no Processo 
DAEE n. 9606413, declaramos dispensada (s) de outorga a 
(s) interferência (s), localizada (s) no município de Tremembé, 
conforme abaixo:

Travessia - Afluente do Córrego do Convento Velho - 
Coord. Geográficas Latitude S 22°58'45,16'' - Longitude o 
45°32'59,08'' - Finalidade Viária. Extrato DDO/BPB n. 59, de 
29-08-2017.

 DIRETORIA DA BACIA DO PARDO GRANDE

 Despacho do Diretor da Bacia do Pardo Grande, de 
25-08-2017

Declaração de Dispensa de Outorga
Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1.630 

e n. 1.631, de 30-05-2017, as declarações e as informações 
constantes do requerimento, registrado sob o Protocolo DAEE 
n. 15.025/17, de 18-08-2015, apresentado por Maria Tereza 
Rabello Mittempherguer, CPF: 527.653.348-20, e do parecer 
técnico contido no Processo DAEE n. 9309087, declaramos 
dispensado (s) de outorga o (s) uso (s) e a (s) interferência 
(s), localizado (s) na propriedade denominada “Fazenda Três 
Marias”, no município de Batatais, para uso doméstico/sanitário 
e dessedentação de animais, conforme abaixo:

Captação Superficial - Afluente do Córrego do Fundão 
- Coord. Geográficas Latitude S 20°59’20,57” - Longitude o 
47°32’20,57” - Volume Captado 0,50 m³/dia;

Poço Local 001 DAEE 081-0188 - Aquífero Bauru - Coord. 
Geográficas Latitude S 20°58’30,64” - Longitude o 47°32’19,93” 
- Volume Captado 1,25 m³/dia;

Barramento - Afluente do Córrego do Fundão - Coord. Geo-
gráficas Latitude S 20°58’34,44” - Longitude o 47°32’21,79” 
- Volume Captado 1.575,00 m³;

Barramento - Afluente do Córrego do Fundão - Coord. Geo-
gráficas Latitude S 20°58’38,10” - Longitude o 47°32’27,43” 
- Volume Captado 3.360,00 m³. Extrato DDO/BPG n. 75/17, de 
25-08-2017.

Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1.630 
e n. 1.631, de 30-05-2017, as declarações e as informações 
constantes do requerimento, registrado sob o Protocolo DAEE 
n. 10028/17, de 27-04-2017, apresentado por Justino de Morais 
Irmãos S/A, CNPJ: 44.944.668/0001-62, e do parecer técnico 
contido no Processo DAEE n. 9305769, declaramos dispensado 
(s) de outorga o (s) uso (s) e a (s) interferência (s) de recursos 
hídricos, localizado (s) na Avenida Moacir Dias de Morais, 1043 - 
Riachuelo, município de Batatais, para uso sanitário e industrial, 
conforme abaixo:

Poço Local 001 DAEE 081-0079 - Aquífero Serra Geral 
- Coord. Geográficas Latitude S 20°53’29,52” - Longitude o 
47°36’04,07” - Volume Captado 13,00 m³/dia. Extrato DDO/BPG 
n. 82/17, de 31-08-2017.

 DIRETORIA DA BACIA DO RIBEIRA E LITORAL SUL

 Despacho do Diretor da Bacia do Ribeira e Litoral Sul, 
de 24-08-2017

Declaração de Dispensa de Outorga
Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1.630 

e n. 1.631, de 30-05-2017, as declarações e as informações 
constantes do requerimento, registrado sob o Protocolo DAEE n. 
19583, de 16-08-2017, apresentado por GEOVANE DOS SANTOS 
FURTADO, CPF 144.017.738-45 e do parecer técnico contido no 
Processo DAEE n. 9501979 Volume 01, declaramos dispensado 
de outorga o uso e a interferência, localizado no município de 
Registro, para fins piscicultura, conforme abaixo:

Barramento - Afluente do Córrego Guaruvinha - Coord. 
Geográficas Latitude S 24º 24’ 04,60’’ - Longitude o 47º 40’ 
52,40’’ - Volume Captado 22.805,88 m³. Extrato DDO/BRB n. 
016, de 24-08-2017.

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-6.978, de 5-9-2017

Dispõe sobre a proposta de criação, organização 
e funcionamento da Cátedra Luiz de Queiroz de 
Sistemas Agropecuários Integrados

O Reitor da Universidade de São Paulo, com fundamento no 
art. 42 do Estatuto da USP, e tendo em vista o aprovado pelo Pre-
sidente da Comissão de Legislação e Recursos, “ad referendum” 
daquele Colegiado, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Fica criada a Cátedra Luiz de Queiroz, com a 
finalidade de promover reflexões e atividades interdisciplinares, 
regional e globalmente, sobre temas relativos ao desenvolvi-
mento e sustentabilidade de Sistemas Agropecuários Integrados 
e suas aplicações com o ambiente e com a sociedade.

§ 1º - As atividades da Cátedra serão abertas à participação 
de professores, pesquisadores e personalidades do Brasil e do 
exterior.

§ 2º - A cada ano, a Cátedra terá por titular uma perso-
nalidade do mundo acadêmico, político, econômico, social ou 
cultural que, durante esse período, proferirá conferências e 
coordenará atividades de ensino, pesquisa e outras iniciativas 
de natureza acadêmica.

Artigo 2º - Caberá à Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz” (ESALQ), com apoio do Instituto de Estudos Avançados 
(IEA), a responsabilidade pela organização e funcionamento 
da Cátedra Luiz de Queiroz e pela instituição do respectivo 
Conselho de Governança, assim como a prospecção de recursos 
financeiros para sua gestão.

Parágrafo único - O Conselho de Governança será composto 
por quatro docentes, dentre eles o Diretor da ESALQ, e um 
membro externo de notório saber, indicados pela Congregação 
da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, para um 
termo de mandato de três anos.

Artigo 3º - O plano anual de atividades da Cátedra Luiz 
de Queiroz e o relatório correspondente serão elaborados pelo 
respectivo Conselho de Governança e submetidos à apreciação 
da Congregação da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz”.

Parágrafo único - O plano de atividades tem como objetivo 
propor a exploração de temas interdisciplinares para analisar 
cenários e enfrentar desafios futuros para sustentabilidade de 
Sistemas Agropecuários Integrados no Brasil e no mundo.

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação (Proc. 17.1.1541.11.9).

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Resolução CoPq-7.397, de 5-9-2017

Baixa o Regimento do Núcleo de Apoio à Pesquisa 
do Planejamento de Longo Prazo (NAP-PLP)

O Pró-reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, 
tendo em vista o deliberado pelo Conselho de Pesquisa, em 
sessão realizada em 22-03-2017 e pela Comissão de Legislação 
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