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“Objeto: Projeto de Molhabilidade e Propriedades Petrofí-
cas de Rochas Carbonáticas e sua Relação com a Recuperação 
de Hidrocarbonetos”.

Termo aditivo 01: Alteração de Plano de Trabalho.
Data de Assinatura: 25-06-2018
Termo de Cooperação
Processo: 2016.1.2305.3.5
Mercúrio: 41172
Partícipes: Termo de Cooperação que entre si celebram a 

Petróleo Brasileiro S.A. Petrobrás, Universidade de São Paulo, 
por intermédio da Escola Politécnica e a Fundação de Apoio a 
Universidade de São Paulo (FUSP).

Objeto: Projeto Intitulado "Simulador Marítimo Hidroviário: 
Aplicações em estudos de operação offshore".

Valor: R$ 1.311.884,03
Vigência: 850 dias corridos, a contar da assinatura.
Data de Assinatura: 26-12-2016
Termo de Cooperação
Processo: 2016.1.2305.3.5
Mercúrio: 41172
Partícipes: Termo de Cooperação que entre si celebram a 

Petróleo Brasileiro S.A. Petrobrás, Universidade de São Paulo, 
por intermédio da Escola Politécnica e a Fundação de Apoio a 
Universidade de São Paulo (FUSP).

Objeto: Projeto Intitulado "Simulador Marítimo Hidroviário: 
Aplicações em estudos de operação offshore".

Termo aditivo 01: Dilatar o prazo por mais 365 dias corridos.
Data de Assinatura: 10-07-2018
Termo de Contrato de Patrocínio
Processo: 2018.1.1272.3.8
Mercúrio: 43217
Partícipes: Contrato de Patrocínio que entre si celebram 

Itaú Unibanco S.A, Universidade de São Paulo por intermédio 
da Escola Politécnica e a Fundação de Apoio a Universidade de 
São Paulo (FUSP).

Objeto: “Patrocinar um Programa de Bolsas Itaú (PBI) a ser 
aplicado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 
(PPGEE) e no Departamento de Engenharia de Computação e 
Sistemas Digitais (PCS) da Escola Politécnica da USP, vinculado 
ao Centro de Ciência de Dados (C²D) também patrocinado pelo 
Patrocinador, com o intuito de alavancar o desenvolvimento de 
pesquisas de ponta em ciência de dados e inteligência artificial 
na USP e permitir a capacitação de recursos humanos nesta 
área, fomentando o ecossistema em ciência de dados no país”.

Valor: R$ 2.000.000,00
Vigência: 60 meses contados da data de sua assinatura.
Data de Assinatura: 16-07-2018
Termo de Acordo de Cooperação
Processo: 2014.1.2753.3.6
Mercúrio: 36774
Partícipes: Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica 

que entre si celebram a Vale S.A, Universidade de São Paulo, por 
intermédio da Escola Politécnica e a Fundação para o Desenvol-
vimento Tecnológico da Engenharia (FDTE).

Objeto: “Gestão Sistêmica do Planejamento e Operação de 
Lavra na Mina do Futuro”.

Valor: R$ 891.724,98.
Vigência: Vigorará pelo prazo de 54 meses, a partir da data 

de sua assinatura.
Data de Assinatura: 24-10-2014
Termo de Acordo de Cooperação
Processo: 2014.1.2753.3.6
Mercúrio: 36774
Partícipes: Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica 

que entre si celebram a Vale S.A, Universidade de São Paulo, por 
intermédio da Escola Politécnica e a Fundação para o Desenvol-
vimento Tecnológico da Engenharia (FDTE).

Objeto: “Gestão Sistêmica do Planejamento e Operação de 
Lavra na Mina do Futuro”.

Termo Aditivo 01: Prorrogação de Prazo e alteração de 
Plano de Trabalho

Data de Assinatura: 17-07-2018
Processo: 2018.1.975.3.5
Portal de Convênios 7585
Termo de Acordo de Cooperação
Partícipes: Acordo de Cooperação que entre si celebram 

a Shell Brasil Petróleo Ltda, Universidade de São Paulo, por 
intermédio da Escola Politécnica e a Fundação de Apoio a Uni-
versidade de São Paulo (FUSP).

Objeto: “Desenvolvimento de Técnicas Numéricas e Sof-
tware para Problemas de Inversão com Aplicações em Proces-
samento Sísmico”.

Valor: R$ 24.664,139,33
Vigência: 48 meses
Data de Assinatura: 10-07-2018
Termo de Acordo de Cooperação
Processo: 2014.1.2326.3.0
Mercúrio: 36481
Partícipes: Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica 

que entre si celebram a Vale S.A, Universidade de São Paulo, por 
intermédio da Escola Politécnica e a Fundação para o Desenvol-
vimento Tecnológico da Engenharia (FDTE).

Objeto: “Cátedra de Pesquisa Contato Roda-Trilho”.
Valor: R$ 701.300,00
Vigência: Vigorará pelo prazo de 60 meses, a partir da data 

de sua assinatura.
Data de Assinatura: 20-10-2014
Termo de Acordo de Cooperação
Processo: 2014.1.2326.3.0
Mercúrio: 36481
Partícipes: Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica 

que entre si celebram aVale S.A, Universidade de São Paulo, por 
intermédio da Escola Politécnica e a Fundação para o Desenvol-
vimento Tecnológico da Engenharia (FDTE).

Objeto: “Cátedra de Pesquisa Contato Roda-Trilho”.
Termo Aditivo 01: Alteração das Cláusulas Primeira, Segun-

da, Terceira e Sexta.
Data de Assinatura: 10-07-2015
Termo de Acordo de Cooperação
Processo: 2014.1.2326.3.0
Mercúrio: 36481
Partícipes: Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica 

que entre si celebram aVale S.A, Universidade de São Paulo, por 
intermédio da Escola Politécnica e a Fundação para o Desenvol-
vimento Tecnológico da Engenharia (FDTE).

Objeto: “Cátedra de Pesquisa Contato Roda-Trilho”.
Termo Aditivo 02: Alteração da Cláusula Terceira.
Data de Assinatura: 15-12-2015
Termo de Acordo de Cooperação
Processo: 2014.1.2326.3.0
Mercúrio: 36481
Partícipes: Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica 

que entre si celebram aVale S.A, Universidade de São Paulo, por 
intermédio da Escola Politécnica e a Fundação para o Desenvol-
vimento Tecnológico da Engenharia (FDTE).

Objeto: “Cátedra de Pesquisa Contato Roda-Trilho”.
Termo Aditivo 03: Alteração das Cláusulas Terceira e da 

Cláusula Quinta
Data de Assinatura: 03-08-2018.

 FACULDADE DE DIREITO

 Comunicado
No Processo 2019.1.465.2.0, informamos que o pagamen-

to da empresa AS Distribuidora da Família Ltda. - ME, CNPJ 
27.208.405/0001-76, NF-e 683, de 14-5-2019, não foi creditado 
devido a erro na tramitação do processo. Justificamos o atraso 
de pagamento.

rem seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões 
de eventual indeferimento.

Artigo 5º - Encerrado o prazo referido no artigo 4º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 23-8-2019 a 2-9-2019, nos moldes do 
estabelecido no caput daquele artigo, hipótese em que poderão 
ser apresentadas candidaturas compostas também de Professo-
res Doutores, membros do Conselho do Departamento.

Parágrafo único - A Chefe do Departamento divulgará, às 10 
horas do dia 3-9-2019, no sítio da Unidade, a lista das chapas 
que tiverem seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as 
razões de eventual indeferimento.

Do Colégio Eleitoral
Artigo 6º - São eleitores todos os membros do Conselho 

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

por escrito, à Secretaria do Departamento até o dia 3-9-2019.
§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-

tituído, se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

§ 3º - O eleitor que não dispuser de suplente e que estiver 
legalmente afastado de suas funções na Universidade ou não 
puder comparecer às eleições, por motivo justificado, não será 
considerado para o cálculo do quorum exigido pelo Estatuto.

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

Da Votação e Totalização Eletrônica
Artigo 7º - A Assistência Acadêmica encaminhará aos elei-

tores, no dia da eleição, em seu e-mail institucional, para cada 
um dos turnos, o endereço eletrônico do sistema de votação e a 
senha de acesso com a qual o eleitor poderá exercer seu voto.

Artigo 8º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

Da Votação Convencional
Artigo 9º - Haverá uma mesa receptora de votos, designada 

pela Chefe do Departamento, presidida por um docente, que terá 
dois mesários para auxiliá-lo, escolhidos entre os membros do 
corpo docente ou administrativo. A urna ficará alocada na sala 
306 nos períodos indicados nos artigos 2º e 3º.

Artigo 10 - A votação será pessoal e secreta, não sendo 
permitido o voto por procuração.

§ 1º - Antes de votar o eleitor deverá exibir prova hábil de 
identidade e assinar a lista de presença.

§ 2º - Cada eleitor poderá votar em apenas uma chapa.
Artigo 11 - A votação será realizada por meio de cédula 

oficial, devidamente rubricada pelo Presidente da mesa recep-
tora de votos.

§ 1º - As cédulas conterão as chapas das candidatas elegí-
veis a Chefe e a Vice-Chefe, em ordem alfabética do nome do 
candidato a Chefe.

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

Da Apuração
Artigo 12 - A apuração dos votos físicos terá início imedia-

tamente após o término da votação, pela própria mesa receptora 
de votos. Aberta a urna e contadas as cédulas, seu número 
deverá corresponder ao dos eleitores.

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem 
votos em mais de uma chapa ou qualquer sinal que permita 
identificar o eleitor.

§ 2º - Serão nulos os votos que não forem lançados na 
cédula oficial.

Artigo 13 - Os trabalhos de apuração, nos dois turnos, 
poderão ser acompanhados exclusivamente pelos membros do 
Conselho do Departamento.

Artigo 14 - Logo após a apuração final, o Presidente da 
mesa receptora de votos mandará lavrar em ata a hora de 
abertura e encerramento dos trabalhos, o resultado da eleição e 
os fatos mais relevantes ocorridos na eleição, a qual deverá ser 
assinada pelo Presidente e pelos mesários.

Artigo 15 - Caso haja empate entre chapas no segundo 
turno, serão adotados como critério de desempate, sucessiva-
mente:

I - a mais alta categoria da candidata a Chefe;
II - a mais alta categoria da candidata a Vice-Chefe;
III - o maior tempo de serviço docente na USP da candidata 

a Chefe;
IV - o maior tempo de serviço docente na USP da candidata 

a Vice-Chefe.
Disposições Finais
Artigo 16 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

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

Artigo 17 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pela Diretora da Unidade.

Artigo 18 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação, revogadas as disposições em contrário.

(Publicada novamente por ter saído com incorreções no D.O. 
de 7-8-2019, página 45).

 Despacho da Diretora, de 8-8-2019
Processo 2019.5.136.7.4 - Pagamento de tradução de 

artigo. Documento de Compra 133073/2019. Ratifico o Ato 
Declaratório de Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 
24, inciso XXI, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e conforme a 
Portaria GR-4.685/2010.

Interessada: Escola e Enfermagem, da USP.
Contratada: Carol Viviana Serna González.

 ESCOLA POLITÉCNICA

 Portaria DIR-2.509, de 7-8-2019
A Diretora da Escola Politécnica, da USP, expede a seguinte 

Portaria:
Artigo 1º - Ficam designados os membros da mesa elei-

toral da eleição para escolha dos representantes discentes de 
graduação junto ao Conselho e à CoC do Departamento de 
Engenharia Química da Escola Politécnica, da USP - Portaria 
2.494, de 3-7-2019.

Artigo 2º - A mesa eleitoral será composta pelo Prof. Dr. 
Marcelo Martins Seckler e pelas servidoras Maria Elisete Alves 
Monteiro e Priscila de Carvalho.

Artigo 3º - A presidência da mesa ficará a cargo do Prof. Dr. 
Marcelo Martins Seckler.

Artigo 4º - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretora 
da Escola Politécnica, da USP.

Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação.

 Termo de Cooperação
Processo: 2017.1.122.3.1
Mercúrio: 41399
Partícipes: Termo de Cooperação que entre si celebram 

a Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. a Universidade 
de São Paulo por intermédio da Escola Politécnica, Technomar 
Engenharia Ltda e a Fundação de Apoio a Universidade de São 
Paulo (FUSP).

Objeto: “Desenvolvimento tecnológico de uma ferramenta 
de analise e seleção de sistemas de transbordo”.

Termo aditivo 01: Prorrogação de prazo (90 dias)
Data de Assinatura: 31-05-2018
Termo de Cooperação
Processo: 2017.1.152.3.8
Mercúrio: 41404
Partícipes: Termo de Cooperação que entre si celebram a 

Petróleo Brasileiro S.A. Petrobrás, Universidade de São Paulo, 
por intermédio da Escola Politécnica e a Fundação de Apoio a 
Universidade de São Paulo (FUSP).

dos arts. 215 e 218 do Regimento Geral da USP e será observa-
da, sucessivamente:

§ 1º - Os professores colaboradores e visitantes, indepen-
dente 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 ou que estiver afastado de 
suas funções, com ou sem prejuízo de vencimentos, ou estiver 
prestando serviços em outro órgão da Universidade de São 
Paulo.

Artigo 4º - Serão considerados eleitos representantes titu-
lares e os respectivos suplentes cuja a chapa obtiver o maior 
número de votos.

Artigo 5º - Caso haja empate entre chapas serão adotados 
como critério de desempate, sucessivamente: I - o maior tempo 
de serviço docente na USP do candidato a titular;

II - o maior tempo de serviço docente na USP 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 6º - Cada eleitor votará em duas chapas de candida-

tos à representação de sua escolha.
Artigo 7º - A totalização dos votos da eleição eletrônica 

será divulgada no dia 13-9-2019, sendo considerados eleitos os 
candidatos que obtiverem o maior número de votos.

Artigo 8º - O mandato do membro eleito, por meio desta 
portaria, terá duração de dois anos.

Artigo 9º - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos, 
de plano, pela Diretoria do MAE-USP.

Artigo 10 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 EDITORA DA USP

 Extrato de Contrato de Edição
Contratante: Editora da USP.
Contratado: Nestor Raul García Canclini.
Contrato de edição das obras: “Culturas Híbridas: Estraté-

gias para Entrar e Sair da Modernidade".
Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura.
Data da assinatura: 8-8-2019.
Processo: 2019.1.141.91.7.
 Primeiro Termo Aditivo de Contrato
Processo: 2018.1.324.91.3.
Contrato de Cessão de Direitos e Edição assinado em 

12-11-2018, entre a Universidade de São Paulo, por meio de sua 
Editora - Edusp e Susana Kampff Lages, para a edição da obra 
“Walter Benjamin: Tradução e Melancolia”.

Pelo presente termo fica alterada a cláusula que segue:
7. A publicação da primeira edição, segunda reimpressão 

da obra “Walter Benjamin: Tradução e Melancolia”, terá uma 
tiragem de 800 exemplares e o preço de capa de R$ 42,00.

Ficam ratificadas e em vigência as demais cláusulas do 
contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado 
no presente Termo Aditivo.

Termo assinado em 8-8-2019.
 Primeiro Termo Aditivo de Contrato
Processo: 2018.1.325.91.0.
Contrato de Cessão de Direitos e Edição assinado em 

13-11-2018, entre a Universidade de São Paulo, por meio de sua 
Editora - Edusp e Marcus Sacrini Ayres Ferraz, para a edição da 
obra “Leitura e Escrita de Textos Argumentativos”.

Pelo presente termo fica aditada a cláusula:
7. A publicação da primeira edição da obra “Leitura e Escri-

ta de Textos Argumentativos”, terá uma tiragem de 1.000 (mil) 
exemplares e o preço de capa de R$ 48,00.

Ficam ratificadas e em vigência as demais cláusulas do 
contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado 
no presente Termo Aditivo.

Termo assinado em 8-8-2019.

 AGÊNCIA USP DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA 
NACIONAL E INTERNACIONAL

 Resumo de Convênio
Processo: 2019.1.11806.1.0.
Partícipes: Universidade de São Paulo e "Swinburne Univer-

sity of Technology" (Austrália).
Objeto: Cooperação acadêmica em todas as áreas disponí-

veis em ambas as universidades, a fim de promover o intercâm-
bio de estudantes de graduação e de pós-graduação, docentes/
pesquisadores e membros da equipe técnico-administrativa das 
respectivas instituições.

Vigência: De 22-7-2019 a 21-7-2024.
Data da assinatura: 22-7-2019.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚR-
GICA

Portaria EE-58, de 6-8-2019

Dispõe sobre a eleição para escolha da Chefe e 
da Vice-Chefe do Departamento de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica da Escola de Enfermagem, da 
Universidade de São Paulo

A Diretora da Escola de Enfermagem, da Universidade de 
São Paulo, com base no disposto no Estatuto e Regimento Geral 
da Universidade de São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Disposições Gerais
Artigo 1º - A eleição para escolha da Chefe e da Vice-Chefe 

do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica será realiza-
da na forma de chapa, em até dois turnos de votação, por meio 
de sistema eletrônico, podendo, em caráter excepcional, ser uti-
lizado o sistema de votação convencional com cédulas de papel, 
de acordo com as regras dos artigos 09 a 11 desta Portaria.

Parágrafo único - Caracteriza excepcionalidade, para os 
termos mencionados 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.
Artigo 2º - O primeiro turno será realizado das 10h às 14h 

do dia 9-9-2019.
Artigo 3º - Caso nenhuma das chapas obtenha maioria 

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

Parágrafo único - Se houver necessidade do segundo turno, 
ele será iniciado 30 minutos após a proclamação do resultado 
do primeiro turno, estabelecendo-se um prazo de 60 minutos 
para a votação.

Das Inscrições
Artigo 4º - As candidatas a Chefe e Vice-Chefe deverão 

protocolar na Secretaria do Departamento, no prazo de 12 a 
21-8-2019, o pedido de inscrição das chapas, mediante requeri-
mento assinado por ambos e dirigido à Chefe do Departamento.

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

§ 2º - A Chefe do Departamento divulgará, às 10 horas do 
dia 22-8-2019, no sítio da Unidade, a lista das chapas que tive-

despesas gerais da fonte tesouro da Universidade do exercício 
anterior, conforme relatório final de fechamento aprovado pela 
Comissão de Orçamento e Patrimônio (COP).”

Artigo 6º - O artigo 4º das Disposições Transitórias passa a 
ter a seguinte redação:

“Artigo 4º - Enquanto não forem atendidos os limites 
previstos no Capítulo II, os percentuais de aumentos salariais 
anuais não poderão exceder a 90% do percentual de crescimen-
to nominal das liberações de recursos do Tesouro do Estado de 
São Paulo, apurado com base no último exercício encerrado em 
relação ao penúltimo, a que se refere o artigo 2º do Capítulo 
acima referido.” (NR)

Artigo 7º - O artigo 5º das Disposições Transitórias passa a 
ter a seguinte redação:

“Artigo 5º - Enquanto não forem atendidos os limites 
previstos no Capítulo II, os planos plurianuais, as diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos anuais deverão conter medidas 
que indiquem a redução de despesas com pessoal até o patamar 
previsto no artigo 2º da presente resolução.” (NR)

Artigo 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Artigo 9º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
(Proc. 2017.1.1332.1.3)

 Portaria GR-7.466, de 8-8-2019

Cria o Comitê de Patrocinadores do Museu do 
Ipiranga 2022 e dá outras providências

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

Artigo 1º - Fica criado o Comitê de Patrocinadores do Museu 
do Ipiranga 2022, com a finalidade de acompanhar as próximas 
etapas da consecução do projeto de modernização e restauro 
do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, também 
conhecido como Museu do Ipiranga, visando à sua reabertura, 
em setembro de 2022.

Parágrafo único - O Comitê terá função consultiva, fomen-
tando a discussão de temas que contribuam para o desenvol-
vimento da restauração e modernização do edifício do Museu, 
bem como para o planejamento de sua reabertura e gestão, 
envolvendo nessas atividades patrocinadores e apoiadores do 
projeto.

Artigo 2º - O Comitê contribuirá para com o Museu e a 
USP de forma a:

I. atuar em busca de interessados que contribuam financei-
ramente para a consecução do projeto;

II. ampliar o público que pode ser atingido e engajado na 
tarefa de obter recursos para o projeto;

III. apoiar com ideias e ações para que a tarefa de conclu-
são do projeto seja uma conquista do conjunto da sociedade, 
construindo as bases para que se crie um grupo de sustentação 
e apoio ao Museu, após a sua reabertura;

IV. atuar como formador de opinião junto à imprensa espe-
cializada, mas também junto às organizações mantidas pela 
sociedade, de forma a cooperar na construção da imagem de um 
Museu comprometido com sua comunidade, capaz de ser gerido 
com transparência e responsabilidade;

V. contribuir para que as várias instâncias governamentais 
apoiem e compreendam a importância assumida pelos Museus 
na sociedade contemporânea;

VI. acompanhar o desenvolvimento do projeto e sua 
implantação.

Artigo 3º - O Comitê será composto por representantes da 
Universidade e das diferentes instituições e organizações que 
contribuírem para o projeto, a saber:

I. um representante da Reitoria, na qualidade de Presidente;
II. um representante da Fundação de Apoio à Universidade 

de São Paulo (FUSP);
III. um representante de cada uma das organizações 

doadoras ou patrocinadoras que aportarem o equivalente a R$ 
4.000.000,00, ou mais, conforme o plano de cotas do projeto de 
captação de recursos elaborado pelo Museu;

IV. um representante do Governo do Estado de São Paulo;
V. um representante da Prefeitura do Município de São 

Paulo;
VI. um representante do Comitê Gestor Museu do Ipiranga 

2022;
VII. o Diretor do Museu Paulista (também conhecido como 

Museu do Ipiranga);
VIII. a Assessora para a Área de Museus da Reitoria da USP.
§ 1º - Os membros referidos nos incisos I a VI serão desig-

nados pelo Reitor.
§ 2º - O Comitê poderá propor ao Reitor a ampliação do 

número de membros participantes, justificando as razões e 
sugerindo o perfil do(s) novo(s) integrante(s).

§ 3º - As atividades do Comitê poderão ter início a partir da 
designação de, pelo menos, 7 (sete) de seus membros.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria do Reitor, de 8-8-2019
Designando, na forma prevista no artigo 15 do Estatuto da 

“Fundação Universitária para o Vestibular - Fuvest”, constante 
da escritura pública lavrada em 3-9-2007, as indicadas abaixo 
para integrarem o Conselho Curador daquela Fundação, com 
mandato de 4 anos, a partir da data da publicação (Proc. USP 
2001.1.5909.1.8):

a Profa. Dra. Liedi Légi Bariani Bernucci, na vaga do Prof. Dr. 
Luiz Henrique Catalani;

a Profa. Dra. Janina Onuki, na vaga da Profa. Dra. Belmira 
Amélia de Barros Oliveira Bueno.

 MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA

 Portaria DAE-1, de 8-8-2019

Dispõe sobre a eleição para escolha de 2 repre-
sentantes titulares e 2 representantes suplentes, 
dentre os professores titulares, associados e dou-
tores junto à Comissão de Graduação do Museu 
de Arqueologia e Etnologia

A Diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia, da Univer-
sidade de São Paulo, considerando a necessidade de recomposi-
ção da Comissão de Graduação, resolve:

Artigo 1º - A eleição para escolha de 2 representantes titula-
res e 2 representantes suplentes, dentre os professores titulares, 
associados e doutores, junto à Comissão de Graduação será 
realizada por meio de voto direto e secreto com início no dia 
11-9, às 8h, e término no dia 12-9-2019, às 17h, com utilização 
do sistema eletrônico de votação e totalização de votos.

§ 1º - O Sistema de Votação da Universidade de São Paulo 
encaminhará aos eleitores, em seu e-mail institucional, o ende-
reço eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso com 
a qual o eleitor poderá exercer seu voto.

§ 2º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, assegu-
rando-lhe sigilo e inviolabilidade.

Artigo 2º - As inscrições deverão ser protocoladas em chapa 
única na Seção de Gestão de Projetos e Apoio aos Colegiados do 
Museu de Arqueologia e Etnologia entre os dias 12 a 30-8-2019.

§ 1º - as inscrições das candidaturas para cada categoria 
docente ficará assim definida, sucessivamente:

a) Para a categoria de Professor Titular, ficará aberta de 12 
a 16-8-2019;

b) Para a categoria de Professor Titular e/ou Professor Asso-
ciado, ficará aberta de 19-8 a 23-8-2019;

c) Para a categoria de Professor Titular e/ou Professor Asso-
ciado e/ou Professor Doutor, ficará aberta de 26 a 30-8-2019.

§ 2º - as inscrições serão recebidas na Seção de Gestão de 
Projeto e Apoio aos Colegiados a partir das 9h até às 17h para 
cada categoria conforme definida no parágrafo anterior.

Artigo 3º - A representação docente será eleita por chapa, 
em uma única fase, mediante voto secreto e direto, nos termos 
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