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4. SUPERVISÃO DO ESTAGIÁRIO
4.1. A supervisão ficará a cargo do professor ministrante 

da disciplina de graduação que assinar o plano de trabalho do 
estagiário.

4.2. O docente ministrante da disciplina oferecida para o 
Estágio em Docência poderá supervisionar apenas um aluno 
por turma.

4.3. O docente poderá supervisionar, no máximo, 2 alunos 
por semestre.

5. AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
5.1. Ao final do semestre, o pós-graduando deverá elabo-

rar, em formulário específico, um relatório detalhado de todas 
as atividades realizadas no decorrer do estágio. O relatório 
deverá ser entregue à CPG / EEL, juntamente com a Ficha de 
Avaliação devidamente preenchida e assinada pelo supervisor. 
Os formulários encontram-se disponíveis em http://cpg.eel.usp.
br/pae/formularios.

5.2. A entrega do relatório e da ficha de avaliação do Está-
gio Supervisionado em Docência do 2º semestre de 2019 deverá 
ser efetuada impreterivelmente até 30-11-2019.

5.3. Ao final do Estágio Supervisionado em Docência, o 
estagiário deverá fazer uma apresentação, a ser realizada na 
semana do dia 09 dezembro de 2019, com a participação do 
respectivo supervisor, contendo: identificação do estagiário, 
nome da disciplina e curso de graduação objeto do estágio, 
nome do supervisor, proposta, atividades realizadas, avaliação 
da experiência e sugestões. O não cumprimento dessa atividade 
implicará a reprovação do estágio realizado pelo aluno.

5.4. Os estagiários deverão assistir a todas as apresentações 
de encerramento. O não cumprimento dessa atividade implicará 
a reprovação do estágio realizado pelo aluno.

5.5. O supervisor que não entregar a ficha de avaliação ou 
não comparecer, sem justificativa, à apresentação final do(s) 
respectivo(s) estagiário(s) PAE ficará impedido de futuras super-
visões no Programa durante 01 semestre.

5.6. A Comissão Coordenadora do PAE avaliará os relatórios 
dos estagiários, as fichas de avaliação e a apresentação oral, 
considerando o cumprimento das atividades realizadas e sua 
concordância com aquelas previstas nos planos aprovados na 
seleção dos estagiários.

5.7. Os relatórios e as fichas de avaliação considerados 
insatisfatórios e/ou incompletos serão devolvidos aos estagi-
ários e supervisores para serem refeitos. Caso as solicitações 
não sejam atendidas, o aluno perderá o direito ao certificado, à 
declaração e aos créditos, bem como será impedido de participar 
de nova seleção.

5.8. Os alunos aprovados terão direito a créditos, na forma 
estabelecida pela Comissão de Pós-Graduação da EEL.

5.9. Os Bolsistas CAPES - Demanda Social reprovados no 
Estágio Supervisionado em Docência deverão repetir a atividade, 
sem remuneração, a fim de cumprir as exigências da agência.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Para a implementação no Estágio Supervisionado em 

Docência no 2º semestre de 2019, o aluno aprovado no pro-
cesso seletivo deverá entregar pessoalmente, até o dia útil que 
antecede a data de início do Estágio, o Termo de Compromisso 
assinado e demais documentos que a Comissão do PAE vier a 
determinar. O descumprimento deste item implicará o cancela-
mento da habilitação do candidato para a realização do Estágio 
Supervisionado.

6.1.1. O resultado do processo seletivo, os documentos 
necessários para a implementação do Estágio Supervisionado 
em Docência para o 2º semestre de 2019 e a data limite para 
a entrega dos documentos serão divulgados no site da CPG da 
EEL (http://cpg.eel.usp.br/) e enviados ao e-mail institucional 
do candidato.

6.2. O estágio terá duração de 5 (cinco) meses, com início 
em 01-07-2019. Será desenvolvido em disciplina de graduação, 
não podendo exceder seis horas semanais.

6.3. Os alunos não poderão, em nenhuma hipótese, minis-
trar aulas teóricas e teórico-práticas em substituição aos 
docentes.

6.4. Apenas o aluno que realizar as duas etapas do Pro-
grama (Preparação Pedagógica e Estágio Supervisionado em 
Docência) e for aprovado em ambas terá o direito a receber um 
certificado de participação no PAE.

6.5. O aluno será desligado durante o Estágio Supervisiona-
do em Docência, ou seja, antes do prazo estabelecido no Termo 
de Compromisso, se ocorrer uma das seguintes situações:

6.5.1. Trancamento de matrícula, abandono ou conclusão 
do curso;

6.5.2. Não cumprimento da carga horária firmada no termo 
de compromisso;

6.5.3. Não cumprimento do plano de atividades;
6.5.4. Por sua própria iniciativa, com anuência do supervisor.
6.6. Em caso de interrupção ou desligamento do Programa 

em que está matriculado, durante o Estágio Supervisionado 
em Docência, o estagiário deverá comunicar imediatamente a 
ocorrência à Comissão Coordenadora do PAE-EEL e à Comissão 
Central do PAE.

6.7. O aluno perderá imediatamente o auxílio financeiro 
mensal em caso de desligamento do Estágio Supervisionado 
em Docência, devendo fazer o ressarcimento dos valores já 
recebidos.

6.8. Informações adicionais poderão ser obtidas em http://
cpg.eel.usp.br/pae ou enviando um e-mail para pae@eel.usp.br.

6.9. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão do PAE 
da EEL/USP.

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 
QUEIROZ

 1º Termo Aditivo de Alteração do Contrato
Processo: 15.1.2480.11.1
Parecer PG.P: 850/16
Contrato 106/18
Contratante: Escola Superior de Agricultura “Luiz de Quei-

roz”
Contratada: Construtora e Pavimentadora Concivi Ltda.
Alterações: Preâmbulo, Cláusula Primeira- Do Objeto, Cláu-

sula Quarta – Valor, Atualização dos Preços e Pagamento e Cláu-
sula Nona – Garantia Contratual, que passam a vigorar com a 
seguinte redação. As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Do Objeto: o termo tem por objeto a supressão de aproxi-
madamente 7,85% e acréscimo de aproximadamente 6,88%, na 
execução de serviços de ampliação e reforma do Laboratório de 
Ecologia e Restauração Florestal.

Do Valor: o valor total do contrato após a inclusão de servi-
ços no valor de R$ 54.478,05 e exclusão de serviços no valor de 
R$ 29.027,28, totalizando um acréscimo de R$ 25.450,77, passa 
a ser de R$ 395.450,77

Da Garantia: no ato da assinatura apresentou endosso da 
garantia no valor de R$ 19.772,54

Data de Assinatura: 05/04/19

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO

 Portaria Feusp-11, de 25-3-2019

Dispõe sobre a designação de Gestor de Contrato 
para o Contrato FE 002/2018 e dá outras pro-
vidências

O Diretor da Faculdade de Educação da USP, resolve:
Artigo 1º. Designar João Roberto de Oliveira, Matrícula 

2687164, lotado na Seção de Manutenção, Fiscal do Contrato 
2018.1.01067.48.5, que representará a FEUSP perante o contra-
tado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo 
as atividades de orientação, fiscalização e controle previstas no 
referido contrato, no Manual de Gestão e Fiscalização de Con-

Objeto: Protocolo Geral de Colaboração com a finalidade 
de estabelecer um marco Jurídico e Institucional adequado 
para promover a celebração de atividades formativas de tipo 
acadêmico, científico, técnico e de investigação em matérias de 
interesse comum.

Data de Assinatura: 16-01-2019
Vigência: Vigorará a partir da data da sua assinatura, pelo 

prazo de 04 anos, de 16-01-2019 a 15-01-2023.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA

 PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DE ENSINO
Comunicado
Edital para Seleção de Alunos de Pós-Graduação para Rea-

lização de Estágio Supervisionado em Docência no 2º Semestre 
de 2019

Encontram-se abertas as inscrições para o Estágio Super-
visionado em Docência do Programa de Aperfeiçoamento de 
Ensino - PAE, referente ao 2º Semestre de 2019, nos termos da 
Portaria GR-3.588 de 10-05-2005, modificada pelas Portarias 
GR-4391, de 03-09-2009 e GR-4601 de 19-11-2009.

Poderão candidatar-se ao Estágio Supervisionado em 
Docência do PAE, exclusivamente, alunos de pós-graduação 
da Universidade de São Paulo, regularmente matriculados em 
programa de Doutorado ou Mestrado, que já concluíram ou que 
estejam cumprindo a Etapa de Preparação Pedagógica e cuja 
data limite para depósito seja posterior a 30-11-2019.

1. DOCUMENTOS EXIGIDOS NA INSCRIÇÃO
1.1. Ficha de inscrição preenchida e impressa, contendo 

plano de trabalho, disponível no Sistema Janus (em PAE/
Inscrição/2º semestre de 2019/Adicionar/Alterar);

1.2. Ficha do aluno (equivalente ao histórico de pós-
-graduação) atualizada;

1.2.1. Os candidatos matriculados nos programas de Douto-
rado deverão apresentar também cópia do Histórico Escolar do 
mestrado, com exceção dos alunos ingressantes em Doutorado 
Direto;

1.3. Currículo Lattes do candidato e respectivos documentos 
comprobatórios de Iniciação Científica, Monitoria, Estágio, Publi-
cações e Patentes. Nenhum outro anexo de comprovação deve 
ser entregue além desses;

1.3.1. Para fins de avaliação das informações do Currículo 
Lattes, o candidato deverá agrupar e numerar os documentos 
comprobatórios conforme a sequência em que são apresentados 
nos itens 3.2.2 e 3.2.3.

1.4. Declaração comprobatória da aprovação da Prepara-
ção Pedagógica realizada pelo candidato, se cursada fora da 
EEL-USP.

2. INSCRIÇÃO E AVALIZAÇÃO
2.1. A documentação deverá ser entregue pessoalmente 

pelo candidato na Secretaria do PAE-EEL (junto à Secretaria do 
PPGPE/PPGEM), NA ÁREA II, no período de 13-04-2019 a 02-05-
2019, de segunda a sexta-feira (excetuando-se os feriados), das 
8:30h às 11h30 e das 14h às 17h. Não serão aceitas inscrições 
fora das datas e horários citados anteriormente.

2.2. A entrega dos documentos descritos no item 1 é de 
total responsabilidade do inscrito. A falta de qualquer um dos 
documentos implicará a desclassificação do candidato.

2.3. A inscrição deverá ser avalizada pelo orientador do 
estagiário e pelo docente supervisor da disciplina escolhida, até 
o dia 02-05-2019*, no Sistema Janus (em PAE/ Avalização de 
inscrição). A não avalização até a referida data limite* ou o inde-
ferimento por parte do orientador ou do supervisor implicarão o 
CANCELAMENTO da inscrição do candidato.

2.4. O aluno de mestrado/doutorado somente poderá se 
inscrever em uma única disciplina por semestre.

2.5. Poderão se inscrever alunos de pós-graduação de 
Unidades diferentes daquelas em que a disciplina de graduação 
é ministrada. Os créditos correspondentes às atividades do 
pós-graduando serão computados na Unidade em que o aluno 
estiver matriculado.

2.6. O candidato deverá selecionar a disciplina para estágio 
dentre as que constam na Grade Curricular do(s) curso(s) de 
graduação de EEL, disponível no site www.alunos.eel.usp.br (em 
Comunidade/ Alunos/ Grade Curricular) e, posteriormente, con-
sultar o docente responsável sobre o oferecimento (ou não) da 
disciplina no 2º semestre de 2019. Em caso afirmativo, o aluno 
deve elaborar o plano de trabalho para o estágio.

2.7. Não serão aceitas inscrições em disciplinas optativas.
3. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS 

CANDIDATOS
3.1. O auxílio financeiro mensal será concedido prioritaria-

mente ao estudante que for selecionado pela primeira vez para 
realizar o Estágio Supervisionado em Docência. O auxílio poderá 
ser concedido, no máximo, por quatro semestres, conforme as 
normas da Portaria GR-3.588, de 10-05-2005, que regulamenta 
o PAE.

3.2. O processo classificatório constará da análise do 
desempenho acadêmico de cada candidato, calculado através 
da média das notas do aluno que constam na ficha do aluno ou 
histórico escolar de pós-graduação (MDISCIPLINAS); pontuação 
obtida a partir do tempo dedicado a atividades de Iniciação 
Científica, Monitoria e Estágio desenvolvidos durante a gra-
duação (PIC-M-E); e pontuação obtida pela participação em 
publicações e patentes (PPUBLICAÇÕES/PATENTES).

3.2.1. Para a obtenção da média das notas do aluno obtidas 
nas disciplinas cursadas nos cursos de pós-graduação, serão 
aplicados os seguintes critérios: a cada conceito A, B, C e D serão 
atribuídos 10,0, 7,5, 5,0 e 0 (zero) pontos, respectivamente. A 
MDISCIPLINAS será calculada pela soma dos pontos atribuídos 
aos respectivos conceitos obtidos pelo candidato dividida pelo 
número de disciplinas cursadas.

3.2.2. A PIC-M-E será calculada pela soma dos pontos obti-
dos ao aplicarem-se os seguintes critérios:

- 0,5 ponto para cada mês de Iniciação Científica, limitados 
a, no máximo 12 meses, podendo totalizar até 6,0 pontos;

- 0,5 ponto para cada mês de Estágio ou Monitoria, totali-
zando no máximo 4,0 pontos.

3.2.3. A PPUBLICAÇÕES/PATENTES será calculada pela 
soma dos pontos obtidos, limitados a um total de 10,0 pontos, 
ao aplicarem-se os seguintes critérios:

- 2,00 pontos por artigo em periódico internacional;
- 1,00 ponto por artigo em periódico nacional;
- 0,75 ponto por trabalho completo em anais de congresso 

internacional;
- 0,50 ponto por trabalho completo em anais de congresso 

nacional;
-0,20 ponto por resumo em congresso internacional (limi-

tado a 5 trabalhos);
- 0,10 ponto por resumo em congresso nacional (limitado 

a 5 trabalhos).
- 0,40 ponto por resumo expandido em congresso interna-

cional (limitado a 5 trabalhos);
- 0,30 ponto por resumo expandido em congresso nacional 

(limitado a 5 trabalhos);
- 1,50 ponto por capítulo de livro;
- 2,00 pontos por patente registrada.
3.2.4. A nota final de cada candidato será calculada pelos 

pontos obtidos na MDISCIPLINAS multiplicada por 0,6, somados 
aos PIC-M-E e PPUBLICAÇÕES/PATENTES multiplicados indivi-
dualmente por 0,2.

3.2.5. Informações não comprovadas não serão computadas 
na nota final para efeitos de classificação.

3.2.6. Em caso de empate, terá prioridade o candidato que:
a) estiver matriculado há mais tempo no Programa de 

Pós-Graduação;
b) tiver maior idade.

 Portaria GR-7.365, de 11-4-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º - O emprego público 1193767, Básico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR-5797/2012, fica redistribuído da Procuradoria Geral para 
a Coordenadoria de Administração Geral/Departamento de 
Administração.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 16-08-2018. (Proc. USP 
09.1.29180.1.5).

 MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA

 Comunicado
Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria 

GR-4.710, de 25-02-2010, justificamos que o pagamento a 
empresa listada abaixo não se efetuou na data devida por pro-
blemas operacionais que impossibilitaram a tramitação normal 
do processo.

Empresa: Planeta Mix Informática e Papelaria Ltda. ME.
Processo de Contrato 2019.1.77.32.1
Empenho 754663/2019.

 CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA 
AGRICULTURA

 Extrato do Termo de Contrato
Processo 2019.1.87.64.5
Contrato 004/2019 – Cena - USP
Compra Direta 19017/2019 – Cena - USP
Contratante: Centro de Energia Nuclear na Agricultura
Contratado: Leica do Brasil Importação e Comércio Ltda.
Objeto: Manutenção de Microscópio - Câmera e Acessórios
Vigência: 90 Dias Corridos
Valor Total: R$ 24.545,50
Data da Assinatura: 18-03-2019
 Extrato do Termo de Contrato
Processo 2019.1.242.64.0
Contrato 008/2019 – Cena - USP
Compra Direta 65418/2019 – Cena - USP
Contratante: Centro de Energia Nuclear na Agricultura
Contratado: Prodez Ltda..
Objeto: Manutenção de Software Procaf e Módulo de Nota 

Fiscal Eletrônica de Serviços
Vigência: 12 meses
Valor Total: R$ 4.911,96
Data da Assinatura: 1º/04/2019
 Retificação do D.O. de 6-4-2019
Na publicação do extrato do termo de contrato, referente 

ao Procoesso 2019.1.213.64.0, página 148, onde se lê: Contrato 
004/2019 - Cena - USP, leia-se: Contrato 6/2019 - Cena - USP.

 SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Despacho do Superintendente, de 11-4-2019
Ratificando o ato declaratório de inexigibilidade de licita-

ção, de acordo com o artigo 25 "caput" da Lei Federal 8.666/93, 
e alterações posteriores, ressaltando que a responsabilidade 
pela justificativa técnica é do emitente e autorizo a despesa, 
nos termos do inciso II, alínea “h”, da Portaria GR 6561/2014.

Contratada: FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FAI - UFSCAR

Objeto: Serviço de treinamento / CONGRESSO.
Processo USP: 2019.1.292.35.4

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

 Extrato de Protocolo Geral de Colaboração
Processo 2018.1.2141.86.7
E-Convênio:43560
Participes: escola de Artes, Ciências e Humanidades da 

Universidade de São Paulo e a Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla (Espanha)

 Universidade de 
São Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Resolução USP-7645, de 11-4-2019

Altera dispositivos da Resolução 5528, de 18-03-
2009, que disciplina a concessão de estágios na 
Universidade de São Paulo e os realizados por seus 
alunos em instituições externas

O Reitor da Universidade de São Paulo, com fundamento 
no art. 42, IX, do Estatuto, tendo em vista o deliberado pela 
Comissão de Legislação e Recursos, em reunião de 06-02-2019 
e pela Comissão de Orçamento e Patrimônio, em reunião de 
21-03-2019, baixa a seguinte Resolução:

Artigo 1º - Fica alterado o inciso I e acrescido os §§ 1º e 
2º ao artigo 7º da Resolução 5528, de 18-03-2009, passando a 
vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 7º - A realização de estágio por aluno da USP fora 
da Universidade observará os seguintes requisitos:

I - prévia celebração de convênio para a concessão de 
estágio entre a USP e a entidade concedente, dispensada esta 
no caso de alunos de graduação; (NR)

...
§ 1º - A atividade realizada no exterior deverá possuir carac-

terísticas acadêmicas e pedagógicas compatíveis às do estágio 
curricular em território nacional.

§ 2º - Na hipótese do parágrafo anterior, poderá ser adotado 
termo de compromisso simplificado que deverá conter, no míni-
mo, os seguintes requisitos:

I - qualificação da concedente, do aluno e da Unidade ou 
Instituição de Ensino interveniente;

II - duração do estágio, com a indicação da respectiva 
carga horária;

III - indicação do supervisor do estágio (na instituição e 
do curso);

IV - valor da bolsa de estágio, quando houver;
V - a obrigatoriedade de apresentação pelo estudante de 

relatório semestral a fim de permitir o acompanhamento e ava-
liação das atividades desenvolvidas durante o estágio.

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

Artigo 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
(Proc. 2017.1.305.76.4)

 Portarias do Reitor, de 11-4-2019
Designando:
nos termos do inciso IV do artigo 3º da Lei Federal 10.520/02, 

combinado com o disposto no inciso IV do artigo 3º do Decreto 
Estadual 47.297/02, e alínea “b”, inciso I, do artigo 1º da Porta-
ria GR 6.561/14, Vilma Aparecida Afonso (Certificação Fundap 
165296), Michele Aparecida Dela Ricci Junqueira (Certificação 
Fundap 165298), Carlos Alberto Belini (Certificação Fundap 
187455), Carlos César Moreschi (Certificação Fundap 235240), 
Ana Carolina Mardegan (Certificação Fundap 239347), Jadiel 
Galette Câncido Junior (Certificação Fundap 239513), Daniel 
Moura Brandão Bertolini (Certificação Fundap 288296), Flávia 
Cristina Freitas de Andrade (Certificação Fundap 288250) e Edu-
ardo Torquato de Oliveira (Certificação Fazesp 5486/2018) para 
atuarem como Pregoeiros nos procedimentos licitatórios a serem 
instaurados na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, 
através da modalidade de Pregão em ambiente eletrônico e/ou 
presencial, conforme suas respectivas formações/capacitações, 
objetivando a aquisição de bens e serviços comuns; os pregoeiros 
acima designados poderão atuar como suplente de Pregoeiro e/
ou Equipe de Apoio; esta Portaria vigorará pelo prazo de 1 ano, a 
contar da data de sua publicação; Proc. USP 10.1.383.17.3;

nos termos do artigo 4º da Portaria GR-2901/94, Adailton 
Xavier, Alex Borges Gomes e Sebastião Silva, na qualidade de 
titulares, e Tiago Henrique da Silva, na qualidade de suplente, 
para, com mandato de 1 ano e sob a presidência do primeiro, 
integrarem a Comissão Permanente de Avaliação da Prefeitura 
do Campus USP "Fernando Costa", a partir de 22-4-2019; Proc. 
USP 94.1.9564.1.8.

ANEXO - CALENDÁRIO DE EVENTOS E AÇÕES PARA AVALIAÇÃO
DAS PROPOSTAS SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO CBH-LN EM 2019
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