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 FACULDADE DE ODONTOLOGIA

 Despacho do Diretor, de 12-4-2019
Processo FOUSP 19.1.280.23.2 - Pagamento da Taxa de 

Publicação Internacional, através da verba Federal Capes/
Proap/2015/2018

Ratifico o Ato Declaratório de Dispensa de Licitação de 
acordo com o artigo 24, Inciso 2 da Lei 8.666/93, conforme 
Portaria Portaria GR 4685, DE 21-01-2010. Unidade Interessada 
- Faculdade de Odontologia da USP - Stem Cells International e 
John Wiley & Sons Limited

 HOSPITAL DE REABILITAÇÃO 
DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS

 Extrato de Contrato
Processo 19.1.00284.61.0
Contratante: Hospital de Reabilitação de Anomalias Cra-

niofaciais/USP
Licitação: Pregão Eletrônico para Sistema Registro de Preços 

00081/2018-HRAC
Objeto: Fornecimento de Implante Coclear
Contratada: Advanced Bionics Instrumentos Auditivos do 

Brasil Ltda
Contrato 24/2019
Valor total do contrato: R$ 531.000,00
Classificação Funcional Programática: 10.302.930.5276
Classificação de Despesa Orçamentária: 3.3.90.30.31
Data da assinatura: 11-04-2019.

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, 
GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS

 Despacho do Diretor, de 12-4-2019
Ratificando, com base na Portaria GR-6.685, de 16-10-

2015, nos termos do artigo 24, inciso XXI, da Lei 8.666-93, 
alterada pela Lei 9.648-98, o ato declaratório de dispensa de 
licitação, o Proc. RUSP- 2018.1.293.14.8, Contratada: Thorlabs 
Inc. - USD 591,75, com recurso do Projeto Fapesp 11/51676-9 - 
Prof. Dr .Jacques R.D. Lepine.

 Despacho do Diretor, de 12-4-2019
Ratificando com base na Portaria GR-6.685, de 16-10-

2015, nos termos do artigo 24, inciso XXI, da Lei 8.666-93, 
alterada pela Lei 9.648-98, o ato declaratório de dispensa de 
licitação, o Proc. RUSP- 2019.1.294.14.4, Contratada: GSSI - 
Geophysical Survey Systems, Inc.. - USD 3.127,42, com recurso 
do Projeto Fapesp 17/24954-4 - Prof. Dr. Ricardo Ivan da Ferreira 
Trindade.

 Despacho do Diretor, de 12-4-2019
Ratificando, com base na Portaria GR-6.685, de 16-10-

2015, nos termos do artigo 24, inciso XXI, da Lei 8.666-93, 
alterada pela Lei 9.648-98, o ato declaratório de dispensa de 
licitação, o Proc. RUSP- 2019.1.295.14.0, Contratada: IPGP 
Institut de Physique du Globe de Paris. - Euros 11.547,60, com 
recurso do Projeto Fapesp 15/16235-2 - Prof. Dr. Pascal Andre 
Marie Philippot

 INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS

 Comunicado
Abertura de Processo Seletivo de Ingresso ao Programa de Mes-

trado Profissional em Aconselhamento Genético e Genômica Humana
O Programa de Mestrado Profissional em Aconselhamento 

Genético e Genômica Humana do Instituto de Biociências da 
USP, que tem conceito 4 na Capes, está oferecendo 6 vagas.

O objetivo do curso é a formação de profissional especiali-
zado para atuar em equipe multiprofissional de aconselhamento 
genético. Espera-se, por meio do Mestrado Profissional, formar 
indivíduo capaz de executar aconselhamento genético, capaz 
de realizar a interpretação de resultados de exames genéticos e 
analisar dados genômicos, além de ser capaz de interagir com 
outros profissionais da área da saúde em equipes multiprofissio-
nais. Espera-se formar profissional ético, solidário e com elevada 
capacidade de comunicação com o público leigos e especiali-
zado. Para adquirir essas habilidades, uma fração do curso cor-
responde a estágios de prática em serviço de aconselhamento 
genético, fundamental como complemento ao aporte teórico 
de conhecimentos que advirá das disciplinas teóricas cursadas. 
As disciplinas do mestrado profissional abordam conteúdos de 
genética humana, citogenética humana, genética molecular 
humana, teratologia, fundamentos da estatística e da bioinfor-
mática aplicados à genética. Espera-se que o curso proporcione 
ambiente apropriado para a abordagem das questões éticas 
relacionadas ao aconselhamento genético e ao desenvolvimento 
acelerado de novas tecnologias advindas de estudos genômicos.

LOCAL E PERÍODO DE INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas na Secretaria de Pós-Gradu-

ação do Instituto de Biociências-USP, à Rua do Matão, Travessa 
14, no 321 - Cidade Universitária, CEP: 05508-090 - São Paulo, 
no período de 01 a 31-05-2019, de segunda à sexta-feira, das 
10h às 11h30 e das 14h às 16h. Além disso, poderão ser enca-
minhadas inscrições pelo endereço eletrônico mestprof@ib.usp.
br com os documentos necessários em formato pdf. Neste caso, 
a inscrição só será efetivada caso esteja completa e o candidato 
receba uma mensagem acusando o recebimento da documenta-
ção completa. A inscrição deverá ser enviada até as 18 horas do 
dia 31-05-2019 ao endereço eletrônico indicado.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
A inscrição será realizada mediante a apresentação do 

requerimento padrão disponível em (http://www.pos.ib.usp.br/
ingresso/instrucoes-gerais.html) assinado e cópias dos seguintes 
documentos:

- RG (ou passaporte, se estrangeiro);
- CPF;
- Diploma de Bacharelado ou Licenciatura Plena em qual-

quer área do conhecimento ou comprovante de que esteja 
cursando o último semestre do curso de graduação;

- Histórico escolar da graduação;
- Curriculum Lattes;
-Certificado de proficiência em língua inglesa que conste 

na lista do item 2.
Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta 

ou fora do prazo estipulado. Serão aceitas inscrições pelo cor-
reio. Neste último caso será considerada a data de postagem.

PROCESSO SELETIVO E PROVAS:
Os candidatos ao curso de Mestrado Profissional serão 

submetidos à avaliação de aptidão científica e arguição do 
currículo/histórico escolar.

1) A prova de avaliação de aptidão científica é uma prova 
escrita que visa avaliar o candidato quanto a conhecimentos 
básicos de Genética, Biologia Celular e Molecular, assim como 
articulação intelectual e expressão. Consta de questões basea-
das em textos nas áreas de Genética, Biologia Celular e Mole-
cular. A critério da Comissão Coordenadora do Programa (CCP), 
a mesma prova poderá também ser aplicada em língua inglesa 
para candidatos estrangeiros.

O programa e a relação dos textos selecionados como 
bibliografia de apoio à prova estão discriminados abaixo.

A prova terá a duração máxima de quatro horas.
O candidato que obtiver no mínimo nota 7 (sete) será apro-

vado na prova de avaliação de aptidão científica e terá direito 
ao “Certificado de Aptidão Científica” para fins de ingresso no 
Programa, com validade de dois anos.

2) Proficiência em língua inglesa
O candidato deverá apresentar no ato da inscrição, um dos 

seguintes certificados com a pontuação mínima abaixo:
a) TOEFL (iBT) (62), TOEFL (Computer-based) (177), TOEFL 

(Paper-based) (500), TOEFL ITP (500), TOEIC (600), IELTS (5,0), 
ESLAT (5,0), FCE - (First Certificate in English, Cambridge), CAE 
- (Certificate in Advanced English, Cambridge), CPE (Certificate 

Valor: R$ 226.000,00
Vigência: Este Contrato terá vigência de 730 (setecentos e 

trinta) dias, iniciando-se na data de sua assinatura e extinguin-
do-se em 31-05-2020, ou quando do cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes deste Contrato, o que ocorrer por ultimo

Data de Assinatura: 01-06-2018
Extrato de Convênio
Processo: 18.1.1067.3.5
Portal de Convênios: 1009066
Partícipes: Convênio que entre si celebram a Fundação 

para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE) e a 
Universidade de São Paulo, por intermédio da Escola Politécnica 
visando à colaboração no gerenciamento administrativo e finan-
ceiro para o oferecimento do Curso de Extensão.

Objeto: Curso de Especialização EM Tecnologia e Gestão na 
Produção de Edifícios, a ser realizado no período de 12-02-2019 
a 12-02-2022.

Valor: R$ 1.176.450,00
Vigência: vigorará a partir da data da assinatura até 120 

(cento e vinte) dias corridos após o término do curso
Data de Assinatura: 12-02-2019
Extrato de Convênio
Processo: 18.1.1956.3.4
Portal de Convênios: 1009194
Partícipes: Convênio que entre si celebram a Fundação de 

Apoio a Universidade de São Paulo (FUSP) e a Universidade 
de São Paulo, por intermédio da Escola Politécnica visando à 
colaboração no gerenciamento administrativo e financeiro para 
o oferecimento do Curso de Extensão.

Objeto: Curso de Especialização em Automação Indus-
trial - MBA-USP, a ser realizado no período de 22-02-2019 a 
22-02-2021.

Valor: R$ 744.894,00
Vigência: vigorará a partir da data da assinatura até 120 

(cento e vinte) dias corridos após o término do curso
Data de Assinatura: 07-02-2019
Extrato de Convênio
Processo: 18.1.1813.3.9
Portal de Convênios: 1009244
Partícipes: Convênio que entre si celebram a Fundação de 

Apoio a Universidade de São Paulo (FUSP) e a Universidade 
de São Paulo, por intermédio da Escola Politécnica visando à 
colaboração no gerenciamento administrativo e financeiro para 
o oferecimento do Curso de Extensão.

Objeto: Curso de Especialização em Engenharia de Solda-
gem, a ser realizado no período de 08-03-2019 a 08-07-2021.

Valor: R$ 1.108.975,00
Vigência: vigorará a partir da data da assinatura até 120 

(cento e vinte) dias corridos após o término do curso
Data de Assinatura: 07-02-2019
Extrato de Convênio
Processo: 15.1.2421.3.4
Mercúrio: 39668
Partícipes: Convênio que entre si celebram a Fundação de 

Apoio a Universidade de São Paulo - FUSP e a Universidade 
de São Paulo, por intermédio da Escola Politécnica visando à 
colaboração no gerenciamento administrativo e financeiro para 
o oferecimento do Curso de Extensão.

Objeto: Curso de Especialização MBA em Gestão de Áreas 
Contaminadas, Desenvolvimento Urbano Sustentável e Revitali-
zação de Brownfields.

Termo Aditivo 04: Substituição de docente(s) ministrante(s) 
na(s) disciplina(s): Disciplina: Geoestatística aplicada a dados 
ambientais. Exclusão de docente ministrante: Ricardo Cesar Aoki 
Hirata Inclusão de docente(s) ministrante(s): Marcelo Monteiro 
da Rocha - 22:00

Data de Assinatura: 22-02-2019.

 FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

 Portaria FCF-527, de 10-4-2019

Indica membro titular e suplente representantes do 
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas 
junto à Comissão de Relações Internacionais 
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 
Universidade (Proc. 04.1.1395.9.8)

A Diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, da Uni-
versidade de São Paulo, de acordo com as normas estatutárias 
e regimentais, e conforme deliberado por sua Congregação, de 
5-4-19, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Fica reconduzido o Professor Doutor Helder 
Takashi Imoto Nakaya, como membro titular, e indicado o Pro-
fessor Doutor Ernani Pinto Junior, como membro suplente, junto 
a Comissão de Relações Internacionais da FCF, na qualidade de 
representantes do Departamento de Análises Clínicas e Toxico-
lógicas, para um mandato de três anos.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 11-3-2019, revogan-
do-se as disposições em contrario.

 Portaria FCF - 528, de 10-4-2019

Dispõe sobre a composição da Comissão de 
Atividades Acadêmicas da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (proc. 
91.1.1034.9.2)

A Diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, 
nos termos do parágrafo único, artigo 7º do Regimento da Facul-
dade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, 
e de acordo com o deliberado por sua Egrégia Congregação, 
em reunião ordinária de 05-04-2019, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Ficam designados como membros titulares da 
Comissão de Atividades Acadêmicas:

- Prof. Dr. Leoberto Costa Tavares
- Profa. Dra. Inar Castro Erger
- Profa. Dra. Carlota de Oliveira Rangel Yagui
Artigo 2º - Ficam designados como membros suplentes da 

Comissão de Atividades Acadêmicas:
- Profa. Dra. Sandra Helena Poliselli Farsky
- Profa. Dra. Sylvia Stuchi Maria Engler
- Profa. Dra. Valentina Porta
Artigo 3º - O mandato da referida comissão será de um ano.
Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor, com efeitos retro-

ativos ao dia 06-04-2019.

 MUSEU PAULISTA

 MUSEU REPUBLICANO CONVENÇÃO DE ITU
 Extrato de Contrato
Processo: 19.1.91.33.2
Objeto: Serviço de Engenharia
Contratante: Museu Paulista da USP
Contratada: P. J. Ribeiro Comércio e Serviços Patrimoniais Ltda.
CNPJ: 05.283.880/0001-74
Valor: R$ 14.900,00
Classificação Programática: 12.122.100.5272
Classificação da Despesa Orçamentária: 33.9039.79
Data da Assinatura: 04-04-2019

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO 
E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

 Retificação do D.O. de 28-3-2019
Na publicação do Extrato de Convênio,
Onde se lê: " Vigência: 16-07-2018 a 15-07-2023,... ", leia-

-se: “11/01/2019 a 10-01-2024".

 Universidade de São Paulo
 REITORIA

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Portaria PRP-697, de 12-4-2019

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de destinação de Emprego Público no âmbito do Programa de Concessão de Técnico 
de Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes)

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, com base na Portaria GR-4.215, de 25-05-2009, e considerando a Lei 
Complementar 1.074, de 11-12-2008, bem como a Portaria GR-4.078, de 19-02-2009, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Diante da indicação de novos projetos de pesquisa fica prorrogado o prazo de destinação do emprego público criado 
pela Lei Complementar 1.074/2008, ocupado atualmente pela servidora Geni Rodrigues Sampaio e distribuído junto à Faculdade de 
Saúde Pública (FSP) pela Portaria PRP-89, de 04-12-2009, para continuar atendendo o Programa de Concessão de Técnico de Nível 
Superior para Grupos de Excelência (Procontes), conforme segue:

Faixa/Grau Categoria Profissional Emprego Público Docente Responsável pelo Projeto de Pesquisa Prazo final de Destinação
Superior S1 A Especialista em Laboratório 1132440 Elizabeth Aparecida Ferraz da Silva Torres & Equipe 31-01-2024

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Processo USP 2009.1.8959.1.3).

Vigência: O presente acordo de Cooperação entrará em 
vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência por (05) 
cinco anos, não podendo ser prorrogado.

Data de Assinatura: 09-11-2018
Extrato de Convênio
Processo: 18.1.2544.3.1
Mercúrio: 44020
Partícipes: Carta de Intenção que entre si celebram a USP/

EP e a Ripple. Objeto: "Cooperação Acadêmica Internacional"
Vigência: entrará em vigor a partir da data de sua assinatu-

ra e terá vigência por (05) cinco anos.
Data de Assinatura: 05-12-2018
Extrato de Convênio
Processo: 19.1.31.3.8
Mercúrio: 44190
Partícipes: Convênio de Cooperação que entre si celebram a 

Universidade de São Paulo (USP), no interesse da Escola Politéc-
nica (POLI-USP) e a Arcelormittal Brasil S.A.

Objeto: "Implementação do Programa de Cátedra Arcelor-
mittal - Construindo o amanhã".

Valor: R$ 1.800.000,00
Vigência: O presente convênio vigorará pelo período de (05) 

anos, contados da data de sua assinatura.
Data de Assinatura: 15-01-2019
Extrato de Convênio
Processo: 18.1.2172..3.7
Mercúrio: 43713
Partícipes: Termo de Cooperação que entre si celebram a 

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), Universidade de São Paulo 
(USP) no interesse da Escola Politécnica com a interveniência da 
Fundação de Apoio a Universidade de São Paulo (FUSP).

Objeto: "Geração de Energia Offshore por meio de Platafor-
mas Descomissionadas".

Valor: R$ 3.587.023,57
Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Cooperação 

será de 1095 (um mil noventa e cinco) dias corridos.
Data de Assinatura: 07-12-2018
Extrato de Convênio
Processo: 18.1.1444.3.3
Mercúrio: 43361
Partícipes: Termo de Cooperação que entre si celebram a 

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), Universidade de São Paulo 
(USP) no interesse da Escola Politécnica com a interveniência da 
Fundação de Apoio a Universidade de São Paulo (FUSP).

Objeto: "Infraestrutura para Aplicação de Ultrassom no 
Processamento Primário de Petróleo”.

Valor: R$ 986.087,36
Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Cooperação 

será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos.
Data de Assinatura: 09-11-2018
Extrato de Convênio
Processo: 18.1.1445.3.0
Mercúrio: 43360
Partícipes: Termo de Cooperação que entre si celebram a 

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), Universidade de São Paulo 
(USP) no interesse da Escola Politécnica com a interveniência da 
Fundação de Apoio a Universidade de São Paulo (FUSP).

Objeto: "Aplicação de ultrassom no Processamento Primá-
rio de Petróleo".

Valor: R$ 3.164.661,34
Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Cooperação 

será de 1095 (um mil noventa e cinco) dias corridos.
Data de Assinatura: 09-11-2018
Extrato de Convênio
Processo: 18.1.2206.3.9
Mercúrio: 43763
Partícipes: Acordo de cooperação científica e tecnológica que 

entre si celebram a Associação Instituto Tecnológico Vale, a Vale 
S.A, a Universidade de São Paulo (USP) no interesse da Escola 
Politécnica e a Fundação de Apoio À Universidade de São Paulo.

Objeto: “Análise energética de operações de bombeamento 
para concentrado/rejeito de minério de ferro”.

Valor: R$ 114.200,00
Vigência: O presente Acordo vigorará pelo prazo de 24 

(vinte e quatro) meses, a partir da data de sua assinatura, 
extinguindo-se após o cumprimento de todas as suas obriga-
ções, sendo certo que a cláusula de Propriedade Intelectual, terá 
vigência de 20 (vinte) anos e as de confidencialidade pelo prazo 
de (dez) anos a contar do encerramento do Acordo.

Data de Assinatura: 21-11-2018
Extrato de Convênio
Processo: 18.1.1909.3.6
Mercúrio: 43587
Partícipes: Acordo de parceria para pesquisa, desenvolvi-

mento e inovação que entre si celebram a Vale S.A, a Univer-
sidade de São Paulo (USP) no interesse da Escola Politécnica 
e com interverniência da Fundação para o Desenvolvimento 
Tecnológico da Engenharia (FDTE).

Objeto: “Modelagem numérica de ensaios de contato disco-
-disco para avaliação de desgaste em cenários de rolamento”.

Valor: R$ 266.207,71
Vigência: O presente Acordo vigorará pelo prazo de 24 

(vinte e quatro) meses, a partir da data de sua assinatura, 
extinguindo-se após o cumprimento de todas as suas obriga-
ções, sendo certo que a cláusula de Propriedade Intelectual, 
compartilhamento de benefícios e premiações terão vigência de 
20 (vinte) anos e as de confidencialidade pelo prazo de 10 (dez) 
anos a contar do encerramento do Acordo.

Data de Assinatura: 20-10-2018
Extrato de Convênio
Processo: 18.1.1338.3.9
Mercúrio: 43282
Partícipes: Contrato de prestação de serviços que entre si 

celebram a Vale S.A, a Universidade de São Paulo (USP) no inte-
resse da Escola Politécnica e com interverniência da Fundação 
para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE).

Objeto: “Prestação de Serviços de caracterização dos meca-
nismos de desgaste que atuam nos componentes utilizados nos 
revestimentos de equipamentos sujeitos ao desgaste de referên-
cia para cada um dos matérias utilizados ou que serão utilizados 
pela Vale ferrosos, nos estados do Pará e Minas Gerais".

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES

 Resumo de Convênio Acadêmico
Processo: 19.1.345.27.0 - Convênio: 9529.
Participes: Escola de Comunicações e Artes da Universidade 

de São Paulo e a Associação de Apoio à Arte e Comunicação 
ARCO.

Objetivo: O presente convênio tem por objeto o gerencia-
mento administrativo e financeiro do curso de ATUALIZAÇÃO 
"Marketing e Comunicação Digital", a ser realizado no período 
de 17-04-2019 a 26-06-2019.

Data da assinatura: 05-04-2019.

 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE

 Extrato de Convênio para realização de estágio
Processo: 19.1.00148.39.3
Concedente: Organização Morganti Ju-Jitsu S/C Ltda - CNPJ. 

00.704.458/0001-21
Convenente: Universidade de São Paulo através da Escola 

de Educação Física e Esporte.
Objeto: conceder estágio a alunos regularmente matricu-

lados na USP, e que venham frequentando, efetivamente, os 
Cursos de Graduação da EEFE-USP.

Data da assinatura: 11-04-2019
Período de vigência 11-04-2019 a 10-04-2024

 ESCOLA POLITÉCNICA

 Extrato de Convênio
Processo: 18.1.2612.3.7
Mercúrio: 44121
Partícipes: Convênio que entre si celebram a USP/EP e a Dev 

Tecnologia Ind. Com. e Manut de Equip Ltda.
Objeto: "Aplicação de Técnicas de Interferometria para 

estimação de Directon of Arrival (DoA) para localização Indoor 
de transmissores Bluetooth Low Energy (BLE)".

Vigência: O presente convênio vigorará pelo prazo de 09 
meses a partir da data da assinatura.

Data de Assinatura: 01-02-2019
Extrato de Convênio
Processo: 18.1.2613.3.3
Mercúrio: 44120
Partícipes: Convênio que entre si celebram a USP/EP e a Dev 

Tecnologia Ind. Com. e Manut de Equip Ltda.
Objeto: "Arquitetura de rede definida por software (SDN) 

para redes mesh Bluetooth Low Energy (BLE) para comerciali-
zação de infraestrutura e sensoriamento de internet das Coisas 
(IoT) como serviço”.

Vigência: O presente convênio vigorará pelo prazo de 09 
meses a partir da data da assinatura.

Data de Assinatura: 01-02-2019
Extrato de Convênio
Processo: 18.1.2580.3.8
Mercúrio: 45081
Partícipes: Acordo de Cooperação Mútua que entre si 

celebram a USP/EP e o Instituto de Tecnologia de Software e 
Serviços (ITS)

Objeto: " "Intercâmbio e cooperação técnico-científico e 
cultural entre o ITS e a EPUSP, e o estabelecimento de mecanis-
mos para sua realização, especificamente para o desenvolvimen-
to de projetos em colaboração e atividades correlatas, no setor 
de serviços e tecnologia da informação e comunicação, fomen-
tando e capacitando tecnologia e gerenciamento para o desen-
volvimento, produção e serviços de tecnologia da informação".

Vigência: O presente acordo de Cooperação entrará em 
vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência por (05) 
cinco anos, não podendo ser prorrogado.

Data de Assinatura: 20-12-2018
Extrato de Convênio
Processo: 18.1.2562.3.0
Mercúrio: 44064
Partícipes: Acordo de Cooperação Mútua que entre si cele-

bram a USP/EP e o Instituto Aliança PROCOMEX.
Objeto: "Intercâmbio e Cooperação Técnico cientifico e 

cultural entre o PROCOMEX e a EPUSP, e o estabelecimento de 
mecanismos para sua realização especificamente para buscar 
soluções que viabilizem a modernização dos processos adua-
neiros (incluso todos os processos de fronteira) e da logística de 
comércio exterior".

Vigência: O presente acordo de Cooperação entrará em 
vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência por (05) 
cinco anos, não podendo ser prorrogado.

Data de Assinatura: 20-12-2018
Extrato de Convênio
Processo: 18.1.1769.3.0
Mercúrio: 43524
Partícipes: Acordo de cooperação mútua que entre si cele-

bram a Consub Defesa e Tecnologia Ltda. e a Universidade de 
São Paulo, por meio da Escola Politécnica (EPUSP).

Objeto: "Objetivo o intercâmbio e cooperação técnico-
-científico e cultural entre a CONSUB e a EPUSP, com ênfase em 
engenharia de sistemas nas áreas de defesa, segurança e logís-
tica, e o estabelecimento de mecanismos para sua realização".

Vigência: O presente acordo de Cooperação entrará em 
vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência por (05) 
cinco anos, não podendo ser prorrogado.

Data de Assinatura: 25-10-2018
Extrato de Convênio
Processo: 18.1.2159.3.0
Mercúrio: 43742
Partícipes: Acordo de Cooperação Mútua que entre si cele-

bram a USP/EP e o Instituto de Pesquisa e Inovação GAESI - BSB.
Objeto: "Intercâmbio e cooperação técnico-científico e cul-

tural entre o GAESI Bsb e a EPUSP, e o estabelecimento de meca-
nismos para sua realização, especificamente para desenvolver 
trabalhos e ações no âmbito acadêmico, cientifico e técnico de 
interesse comum de suas áreas".
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