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Artigo 17 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
de plano, pelo Diretor.

Artigo 18 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

 Despacho do Diretor, de 18-9-2017
Proc. 2017.1.2359.18.7 ratificando o Ato Declaratório de 

Inexigibilidade de Licitação de acordo com o Artigo 26 da Lei 
Federal 8666/93, e alterações posteriores.

Unidade Interessada: Escola de Engenharia de São Carlos
Contratada: WG3 Intermediação de Serviços em software 

Ltda.
Valor: R$ 9.400,00

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE

 Comunicado
Terá início no dia 23-10-2017, às 8 horas, sala de reuniões 

da diretoria do prédio FEA-1, na Cidade Universitária Armando 
de Salles Oliveira, o concurso de Livre-Docência do Departamen-
to de Economia, na especialidade “Instituições no Mercado de 
Trabalho”, aberto pelo Edital 18/2017, no qual está inscrita a 
candidata Doutora Renata Del Tedesco Narita.

A comissão julgadora será constituída pelos seguintes Pro-
fessores Doutores: Fernando Antonio Slaibe Postali – Presidente, 
do Departamento de Economia da FEA USP; Hélio Zylberstajn 
(EAE-FEA-USP); Luiz Guilherme Dácar da Silva Scorzafave 
(FEARP-USP); Gustavo Maurício Gonzaga (PUC-RJ) e Adriana 
Schor (IRI-USP).

Ficam, pelo presente edital, convocados o candidato inscrito 
e a Comissão Julgadora.

 Comunicado
Terá início no dia 16-10-2017, às 8 horas, sala de reuniões 

da diretoria do prédio FEA-1, na Cidade Universitária Armando 
de Salles Oliveira, o concurso de Livre-Docência do Departa-
mento de Economia, na especialidade “Avaliação de Políticas 
Públicas”, aberto pelo Edital 18/2017, no qual está inscrita a 
candidata Doutora Paula Carvalho Pereda.

A comissão julgadora será constituída pelos seguintes Pro-
fessores Doutores: Maria Dolores Montoya Diaz – Presidente, do 
Departamento de Economia da FEA-USP; José Carlos de Souza 
Santos (EAE-FEA-USP); Flávia Mori Sarti (EACH-USP); Claudio 
Ribeiro de Lucinda (FEARP-USP) e Marislei Nishijima (IRI-USP).

Ficam, pelo presente edital, convocados o candidato inscrito 
e a Comissão Julgadora.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA

 Comunicado
Edital de Inscrições para o Programa de Aperfeiçoamento 

de Ensino (PAE)
Abertura de inscrições para estágio supervisionado em 

Docência do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) para 
o 1º Semestre de 2018

De acordo com a portaria GR-3.588/2005, alterada pelas 
portarias GR-4.391/2009 e GR-4.601/2009, a Comissão Coor-
denadora do PAE da Faculdade de Odontologia da Universidade 
de São Paulo torna público que estarão abertas as inscrições 
para o Estágio Supervisionado em Docência do Programa de 
Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) para o 1º Semestre de 2018.

Inscrição:
De 02-10-2017 a 31-10-2017, exclusivamente pelo Sistema 

Janus da Pós-Graduação
Para efetuar a inscrição o aluno deve acessar o endereço 

https://uspdigital.usp.br/usuário - No Sistema Janus entrar com 
seu nome de usuário e senha, clicar em “PAE”, “Inscrição”, “1º 
semestre de 2018”, ”Adicionar/Alterar”, preencher o formulário 
e salvar.

Para consolidação da inscrição o aluno deverá comparecer 
ao Serviço de Pós-Graduação da FOUSP munido de:

1. Ficha com os dados pessoais (http://www.fo.usp.br/
pos/?page_id=454)

2. Tabela de classificação para o PAE (http://www.fo.usp.br/
pos/?page_id=454)

3. Plano de Trabalho
Será necessário preencher na inscrição o plano de traba-

lho, que descreve o conjunto de atividades a ser desenvolvido 
durante o estágio, com até 6.000 caracteres, elaborado pelo 
aluno e seu supervisor.

Consulte as Disciplinas da Graduação na Qual Deseja Rea-
lizar o Estágio PAE:

ODC0105 Prótese Bucomaxilofacial E
ODC0106 Traumatologia Bucomaxilofacial.
ODC0108 Cirurgia Odontológica,
ODD0200 Dentística I
ODD0202 Dentística II
ODD0203 Dentística III
ODD0205 Dentística IV
ODD0206 Endodontia
ODD0222 Lasers em Odontologia
ODE0300 Patologia Geral - Noturno
ODE0301 Patologia Oral e Maxilofacial I
ODE0302 Estomatologia Clínica I - Diurno
ODE0306 Clinica Integrada
ODE0307 Patologia Oral e Maxilofacial II
ODE0309 Estomatologia Clinica II - Noturno
ODE0313 Radiologia Aplicada ao Diagnóstico - Diurno
ODE0313 Radiologia II - Noturno
ODE0318 Perio Prevenção
ODE0319 Perio Diagnóstico
ODB0400 Biomateriais para Uso Direto
ODB0402 Bioquimica Oral
ODS0700 Clinica Ampliada de Promoção de Saúde
ODS0701 Bioética
ODS0702 Metodologia Científica
ODS0705 Saúde Coletiva em Odontologia
ODS0706 Deontologia
ODS0707 Odontologia Forense
ODO0501 Ortodontia Preventiva
ODO0502 Clinica Infantil
ODP0600 Prótese Básica
ODP0601 Prótese Total I
ODP0602 Prótese Total II
ODP0604 Prótese Removível I
ODP0606 Prótese Removível II
Condições para inscrição
1. Ser aluno regularmente matriculado em Programas de 

Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado da Universidade de 
São Paulo.

2. Terem concluído ou cursando a Etapa de Preparação 
Pedagógica, não sendo permitida a realização de ambas as 
etapas paralelamente.

3. Não estejam com a matricula trancada ou em licença 
maternidade durante o período de inscrição definido pela 
Unidade.

4. Tenham data limite para o depósito posterior a 30-06-
2018

5. Caso o aluno seja reprovado na Preparação Pedagógica 
terá sua participação cancelada.

Orientações
1. Na categoria “Disciplina” da Etapa de Preparação 

Pedagógica, o aluno só conseguirá apontar disciplinas da 
Etapa de Preparação Pedagógica que tenha concluído ou 
esteja cursando, não será necessário entregar o comprovante 
de conclusão.

2. Os orientadores e supervisores deverão acessar o Sistema 
Janus, e deferir ou indeferir as inscrições dos alunos sob sua 
orientação/supervisão.

3. As inscrições dos alunos serão aceitas com o aval de 
ambos

4. Os orientadores e supervisores terão até 10-11-2017 
para avalizarem as inscrições. Caso o docente não se manifeste 
a inscrição será cancelada. Caminho: https://uspdigital.usp.br/
janus - PAE \\\> Avalização de inscrição.

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

Artigo 12 - A apuração deverá ser realizada imediatamente 
após o término da votação, em sessão pública, pela própria 
mesa eleitoral.

IV – Dos Resultados
Artigo 13 - A proclamação do resultado geral da eleição 

será realizada pelo Diretor da EEL/USP no dia imediatamente 
seguinte ao pleito, consideradas eleitas as candidaturas que 
obtiverem o maior número de votos, de acordo com o número 
de representantes da categoria.

Artigo 14 - Ocorrendo empate de votos, serão obedecidos, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

I – o maior tempo de serviço docente do candidato a titular;
II – o maior tempo de serviço docente do candidato a 

suplente;
III – o maior tempo de serviço na respectiva categoria do 

candidato a titular;
IV – o maior tempo de serviço na respectiva categoria do 

candidato a suplente;
V – o candidato a titular mais idoso;
VI – o candidato a suplente mais idoso.
Artigo 15 - Encerrada a eleição, todo o material será 

encaminhado ao SACC - Serviço de Assistência a Colegiados e 
Concursos da EEL/USP, que o conservará pelo prazo de 30 dias.

Artigo 16 - No prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a 
proclamação dos resultados, poderão ser interpostos recursos, 
dirigido ao Diretor da EEL/USP.

Parágrafo único - O recurso a que se refere este artigo 
não produzirá efeito suspensivo e será decidido de plano, pelo 
Diretor da EEL.

Artigo 17 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
de plano, pelo Diretor.

Artigo 18 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria EEL-29, de 11-9-2017

Dispõe sobre a eleição do representante da 
categoria docente de Professor Doutor junto à 
Congregação da Escola de Engenharia de Lorena 
da Universidade de São Paulo

O Diretor da Escola de Engenharia de Lorena da Univer-
sidade de São Paulo, e à vista do que dispõem o inciso VII e 
parágrafo 7º do artigo 45 do Estatuto da USP, Resolve:

Artigo 1º - A eleição para escolha de 1 (um) representante 
da categoria docente de Professor Doutor junto à Congregação 
da EEL-USP, e seu respectivo suplente, processar-se-á nos termos 
da Seção I, Capítulo II do Título VII do Regimento Geral, em uma 
única fase, mediante voto direto e secreto, das 9 às 17 horas, no 
dia 19 de outubro de 2017, por meio de sistema eletrônico de 
votação e totalização de votos, podendo, em caráter excepcio-
nal, ser utilizado o sistema de votação convencional, de acordo 
com as regras dos artigos 7° a 12 desta Portaria.

§ 1º - Caracteriza excepcionalidade, para os termos mencio-
nados 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.
§ 2º - O mandato do representante será de dois anos, com 

início em 25 de outubro 2017.
Artigo 2º - Poderão votar e ser votados todos os docentes 

em exercício, efetivos ou contratados, portadores do título de 
Doutor.

Parágrafo único - Não será privado do direito de votar e 
ser votado o docente que se encontrar em férias, licença prêmio 
ou, que afastado de suas funções, com ou sem prejuízo de 
vencimentos, estiver prestando serviço em outro órgão da Uni-
versidade de São Paulo, conforme o disposto no § 2º do artigo 
218 do Regimento Geral.

Artigo 3º - Cada eleitor poderá votar em apenas uma chapa 
de candidatos à representação da categoria.

I – Da Inscrição
Artigo 4º - As candidaturas, em forma de chapa (titular e 

suplente), deverão ser registradas junto ao SACC - Serviço de 
Assistência a Colegiados e Concursos da EEL/USP, até o dia 10 
de outubro de 2017, das 9 às 11h30 min e das 14h30min às 17h, 
em formulário próprio dirigido ao Diretor devidamente assinado 
pelos inscritos.

§ 1º - As inscrições que estiverem de acordo com as normas 
estabelecidas nesta Portaria, serão deferidas pelo Diretor.

§ 2º - O quadro das candidaturas deferidas será divulgado, 
em 11 de outubro de 2017, na Unidade, até às 17 horas, assim 
como as razões de eventual indeferimento.

§ 3º - Recursos serão recebidos no SACC - Serviço de Assis-
tência a Colegiados e Concursos da EEL/USP, até às 17 horas do 
dia 16 de outubro de 2017 e decididos de plano pelo Diretor.

II – Da Votação e Totalização Eletrônica
Artigo 5° - Cada eleitor receberá, no dia da votação, 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 6° - O sistema eletrônico contabilizará cada voto 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

III – Da Votação Convencional
Artigo 7° - A votação convencional a que se refere o artigo 

1º supra será realizada no dia 19 de outubro de 2017, das 9 
às 17 horas, no Auditório do Centro de Informática da EEL/
USP (Área I)

Artigo 8º - No local de votação, será instalada a Mesa 
Eleitoral, presidida por um membro do corpo docente, que terá 
para auxiliá-lo dois mesários dentre os servidores do corpo 
administrativo, designados pelo Diretor.

Artigo 9º - Será providenciada a lista de comparecimento, 
por categoria, para assinatura dos eleitores.

Parágrafo único - A identificação de cada votante será 
feita mediante a apresentação de prova hábil de identidade e 
confronto de seu nome com o constante da lista mencionada 
no caput deste artigo.

Artigo 10 - Não será permitido o voto por procuração.
Artigo 11 - As cédulas serão confeccionadas em papel bran-

co, em ordem alfabética do nome do candidato a Titular, com 
os dizeres na parte superior "ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DA 
CATEGORIA DOCENTE DE PROFESSOR DOUTOR E RESPECTIVO 
SUPLENTE JUNTO À CONGREGAÇÃO DA EEL/USP”, contendo na 
parte inferior, campo próprio para assinalar a Chapa.

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

Artigo 12 - A apuração deverá ser realizada imediatamente 
após o término da votação, em sessão pública, pela própria 
mesa eleitoral.

IV – Dos Resultados
Artigo 13 - A proclamação do resultado geral da eleição 

será realizada pelo Diretor da EEL/USP no dia imediatamente 
seguinte ao pleito, consideradas eleitas as candidaturas que 
obtiverem o maior número de votos, de acordo com o número 
de representantes da categoria.

Artigo 14 - Ocorrendo empate de votos, serão obedecidos, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

I - o maior tempo de serviço docente do candidato a titular;
II - o maior tempo de serviço docente do candidato a 

suplente;
III - o maior tempo de serviço na respectiva categoria do 

candidato a titular;
IV - o maior tempo de serviço na respectiva categoria do 

candidato a suplente;
V - o candidato a titular mais idoso;
VI - o candidato a suplente mais idoso.
Artigo 15 - Encerrada a eleição, todo o material será 

encaminhado ao SACC - Serviço de Assistência a Colegiados e 
Concursos da EEL/USP, que o conservará pelo prazo de 30 dias.

Artigo 16 - No prazo de 48 (quarenta e oito ) horas após a 
proclamação dos resultados, poderão ser interpostos recursos, 
dirigido ao Diretor da EEL/USP.

Parágrafo único - O recurso a que se refere este artigo 
não produzirá efeito suspensivo e será decidido de plano, pelo 
Diretor da EEL.

Vigência: Até 30 dias – contados da data estabelecida para 
o início dos serviços.

Data da assinatura:18/09/2017
UGE 390103
Natureza de Despesa: 4.4.90.35
Programa de Trabalho: 17.541.3906.1599
 Despacho do Secretário, de 18-09-2017
Processo SSRH 607/2013
Concedente: Secretaria de Saneamento e Recursos Hídri-

cos- SSRH
Interessado: Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo - Sabesp
Programa Pró-Conexão
Valor: R$ 445.200,00
Conforme recurso disponível no Orçamento 2017 - Pró-

-Conexão - Se liga na Rede, Elemento de Despesa 336045, 
AUTORIZO a despesa no valor disponível de R$ 445.200.00, 
observadas as normas legais, e regulamentares atinentes à 
espécie.

Data de assinatura: 15-09-2017.
 Centro de Finanças
Comunicado
Quebra de Ordem Cronológica. Nos Termos da Lei Federal 

8.666/93 e suas posteriores alterações, Instrução 1/08 Tce/Sp, 
justificamos a ordem cronologica de pagamentos, por se tratar de 
despesas inadiáveis e imprescindíveis publicamos na data de hoje:

UG LIQUIDANTE - NÚMERO DA PD - VALOR R$
390101 - 2017PD00294 - 1.819,75
390101 - 2017PD00311 - 45.120,73
390101 - 2017PD00312 - 20.216,40
390101 - 2017PD00313 - 30.214,93
390103 - 2017PD00140 - 37.320,00
390103 - 2017PD00141 - 55.980,00
390104 - 2017PD00083 - 62,00

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

 CENTRO DE FINANÇAS, SUPRIMENTOS E 
PATRIMÔNIO
 Comunicado
Quebra de Ordem Cronológica
Nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas posteriores 

alterações, Instrução 1/08 TCE/SP, justificamos a ordem crono-
lógica de pagamentos, por se tratar de Despesas inadiáveis e 
imprescindíveis publicamos na data de hoje:

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR R$

390101 2017PD00326 1.000,00
390101 2017PD00327 2.000,00

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-6.994, de 18-9-2017

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 1165984, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria GR 
4990/2011, fica redistribuído da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas para a Reitoria/Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão Universitária.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 12-09-2016 
(Proc. USP 11.1.2147.8.7).

Portaria GR-6.995, de 18-9-2017

Dispõe sobre redistribuição de cargos de Professor 
Titular

O Reitor da Universidade de São Paulo, consoante o deli-
berado pela Comissão de Atividades Acadêmicas, em sessão de 
07-08-2017, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º – Os 02 (dois) cargos de Professor Titular, ref. 
MS-6, da PG do QDUSP, relacionados abaixo ficam redistribuídos 
entre os Departamentos da Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, na seguinte conformidade:

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCR/2485/17

APAV-F DATA DA INFRAÇÃO PLACA DO VEÍCULO PROPRIETÁRIO/CONDUTOR

52027-A 14-09-2017 FLE 3107 Maria Roberta de Sousa Serafim
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primei-

ro, artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a 
publicação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade 
de Apreensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao 
Decreto 19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 
de 03/06/88, 36.963 de 23/06/93 e 51.396 de 21/12/06, com-
plementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 de 
08/08/01, em seu artigo 28-A - veículo pertencente a empresa 
registrada que não estiver cadastrado ou com selo de vistoria 
vencido PR-RMSP/TCR/2486/17

APAV-F DATA DA INFRAÇÃO PLACA DO VEÍCULO PROPRIETÁRIO/CONDUTOR

52028-A 14-09-2017 CPN 9909 Andari Tur Locadora Ltda - ME

 COORDENADORIA DE TRANSPORTE 
COLETIVO

 Despacho do Coordenador, de 18-9-2017
Com fundamento no Decreto 49.752, de 04-07-2005, e 

conforme artigo 1º, item II, letra “a”, da Resolução STM-046, de 
06-07-2005, aprovo a alteração nas características operacionais 
dos atendimentos metropolitanos abaixo relacionados:

Processo STM-017269/2006
Interessado: VB Transportes e Turismo Ltda.
Assunto: Alteração nas características operacionais da 

linha C-604TRO-000-R e do serviço complementar (derivação) 
C-604DV1-000-R.

Aprovando a alteração de tabela horária e frota da linha 
C-604TRO-000-R Paulinia (Paulínia Rodoviária Shopping) – 
Campinas (Botafogo) e alteração da tabela horária do serviço 
complementar (derivação) C-604DV1-000-R Paulínia (Paulínia 
Rodoviária Shopping) – Campinas (Botafogo) via Campinas 
(Barão Geraldo), operados pela VB Transportes e Turismo Ltda.

Processo STM-017168/2006
Interessado: VB Transportes e Turismo Ltda.
Assunto: Alteração nas características operacionais da linha 

C-605TRO-000-R.
Aprovando a alteração de tabela horária, itinerário e 

extensão, passando para 36,909 Km, da linha C-605TRO-000-R 
Paulínia (Paulínia Rodoviária Shopping) – Campinas (Botafogo) 
via Paulínia (Estrada da Rhodia).

 Saneamento e Recursos 
Hídricos
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Portaria do Chefe de Gabinete, de 18-09-2017
O Chefe de Gabinete da Secretaria de Saneamento e Recur-

sos Hídricos RESOLVE:
Artigo 1º - Designar RICARDO GASPERETTI BERNANDES, 

RG 15.378.888-4, em substituição a JOÃO PAULO NOVAIS 
GOMES PUREZA, RG 44.158.533-4, para compor a comissão de 
Apuração Preliminar, de que trata o artigo 2º da Portaria CG 12, 
publicada no D.O. de 02-09-2017.

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

 Despacho do Secretário, de 18-9-2017
Processo: SSRH 37/2017 - Volumes I e II
Contrato Mananciais 002/2017
Contratante: Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos 

– SSRH – UGP
Contratada: Sá Leitão Auditores S/S
Objeto: Prestação de Serviços de Auditoria do Programa de 

Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê - Programa 
Mananciais – Acordo de Empréstimo 7661-BR – Banco Mundial 
– Exercício 2016-17

Valor: R$ 65.000,00

Nº do Cargo: Do Departamento de: Para o Departamento de:
222410 Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal (VPS) Cirurgia (VCI)
222399 Cirurgia (VCI) Nutrição e Produção Animal (VNP)

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação (Prot. USP 17.5.366.10.8).

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA

 Portaria EEL-28, de 11-9-2017

Dispõe sobre a eleição dos representantes e 
respectivos suplentes da categoria docente de 
Professor Associado junto à Congregação da 
Escola de Engenharia de Lorena da Universidade 
de São Paulo

O Diretor da Escola de Engenharia de Lorena da Universida-
de de São Paulo, à vista do que dispõem o inciso VII e parágrafo 
7º do artigo 45 do Estatuto da USP, Resolve:

Artigo 1º - A eleição para escolha de 2 (dois) representantes 
da categoria docente de Professor Associado junto à Congrega-
ção da EEL-USP, e seus respectivos suplentes, processar-se-á nos 
termos da Seção I, Capítulo II do Título VII do Regimento Geral, 
em uma única fase, mediante voto direto e secreto, das 9 às 17 
horas, no dia 19-10-2017, por meio de sistema eletrônico de 
votação e totalização de votos, podendo, em caráter excepcio-
nal, ser utilizado o sistema de votação convencional, de acordo 
com as regras dos artigos 7° a 12 desta Portaria.

§ 1º - Caracteriza excepcionalidade, para os termos mencio-
nados 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.
§ 2º - O mandato do representante será de dois anos, com 

início em 25 de outubro 2017.
Artigo 2º - Poderão votar e ser votados os docentes em 

exercício estáveis, efetivos e contratados, cujo maior título uni-
versitário corresponda ao da categoria docente citada no Artigo 
1º desta Portaria.

§ 1º - Os professores colaboradores e visitantes, indepen-
dentemente dos títulos que possuam, não poderão votar nem 
ser votados;

§ 2º - Não será privado do direito de votar e ser votado 
o docente que se encontrar em férias, licença-prêmio ou, que 
afastado de suas funções, com ou sem prejuízo de vencimen-
tos, estiver prestando serviço em outro órgão da Universidade 
de São Paulo, conforme o disposto no § 2º do artigo 218 do 
Regimento Geral.

Artigo 3º - Cada eleitor poderá votar em apenas uma chapa 
de candidatos à representação da categoria.

I – Da inscrição
Artigo 4º - As candidaturas, em forma de chapa (titular 

e suplente), deverão ser registradas junto ao SACC - Serviço 
de Assistência a Colegiados e Concursos da EEL/USP, até o 
dia 10-10-2017, das 9 às 11h30 e das 14h30 às 17 horas, em 
formulário próprio dirigido ao Diretor devidamente assinado 
pelos inscritos.

§ 1º - As inscrições que estiverem de acordo com as normas 
estabelecidas nesta Portaria, serão deferidas pelo Diretor.

§ 2º - O quadro das candidaturas deferidas será divulgado, 
em 11-10-2017, na Unidade, até às 17 horas, assim como as 
razões de eventual indeferimento.

§ 3º - Recursos serão recebidos no SACC - Serviço de Assis-
tência a Colegiados e Concursos da EEL/USP, até às 17 horas do 
dia 16-10-2017 e decididos de plano pelo Diretor.

II – Da Votação e Totalização Eletrônica
Artigo 5° - Cada eleitor receberá, no dia da votação, 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 6° - O sistema eletrônico contabilizará cada voto 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

III - Da Votação Convencional
Artigo 7° - A votação convencional a que se refere o artigo 

1º supra será realizada no dia 19-10-2017, das 9 às 17 horas, no 
Auditório do Centro de Informática da EEL/USP (Área I)

Artigo 8º - No local de votação, será instalada a Mesa 
Eleitoral, presidida por um membro do corpo docente, que terá 
para auxiliá-lo dois mesários dentre os servidores do corpo 
administrativo, designados pelo Diretor.

Artigo 9º – Será providenciada a lista de comparecimento, 
por categoria, para assinatura dos eleitores.

Parágrafo único - A identificação de cada votante será 
feita mediante a apresentação de prova hábil de identidade e 
confronto de seu nome com o constante da lista mencionada 
no caput deste artigo.

Artigo 10 - Não será permitido o voto por procuração.
Artigo 11 - As cédulas serão confeccionadas em papel bran-

co, em ordem alfabética do nome do candidato a Titular, com 
os dizeres na parte superior "ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DA 
CATEGORIA DOCENTE DE PROFESSOR ASSOCIADO E RESPEC-
TIVO SUPLENTE JUNTO À CONGREGAÇÃO DA EEL/USP”, con-
tendo na parte inferior, campo próprio para assinalar a Chapa.
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