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8.9. Uma foto recente 3x4.
9. Considerações Finais
9.1. A CCP do PPGBI será responsável pela aplicação dos 

critérios descritos neste edital, com exceção das exigências para 
a Primeira Matrícula Regular.

9.2. A homologação dos resultados será realizada pela CPG.
9.3. Os casos omissos serão resolvidos pela CPG, e no caso 

de solicitação de revisão de provas, a CCP do Programa aten-
derá as solicitações e comunicará à CPG. Pedidos de revisão de 
prova deverão ser submetidos por escrito até 2 dias úteis após a 
divulgação do resultado.

9.4. Esta seleção só será válida para o período de matrícula 
estipulado neste edital.

9.5. A inscrição do candidato implica na aceitação das 
normas e instruções para o processo de seleção contidas neste 
Edital e nos comunicados já emitidos ou que vierem a ser 
tornados públicos.

9.6. Informações Complementares:
- Informações referentes a bolsas de estudo do PPGBI/EEL-

-USP, acessar o link: http://sites.usp.br/ppgbi/bolsas-de-estudo/
- Secretaria de Pós-Graduação em Biotecnologia Industrial:
Fone: (12) 31595034
Site: http://sites.usp.br/ppgbi/
E-mail: ppgbi@eel.usp.br
- Endereço para envio de inscrição por correspondência:
Escola de Engenharia de Lorena - EEL/USP (Área I)
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Industrial
Estrada Municipal do Campinho, s/n
Bairro do Campinho - Lorena/SP
CEP: 12.602-810
OBS: Mesmo que a correspondência seja entregue à EEL 

após o prazo de inscrição, serão aceitas inscrições que foram 
postadas dentro do prazo determinado no edital.

- Comissão de Pós-Graduação - CPG: Fone (12) 31595051 
ou 31595015

- E-mail: cpg@eel.usp.br
ANEXO 1
Informações Curriculares para os Propósitos de Seleção de 

Candidatos no Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia 
Industrial

Nome:________________________________________
________________________

CPF: _________________________________________
_____________________

INDICADORES CURRICULARES
Iniciação Científica
Título do projeto:
Orientador:
Tempo em meses:
Instituição:
Agência de Fomento (se houver):
Número correspondente anotado na primeira folha do 

documento comprobatório:
Monitoria na Graduação
Disciplina:
Curso:
Instituição:
Tempo em semestres:
Número correspondente anotado na primeira folha do 

documento comprobatório:
Histórico escolar
Curso:
Instituição:
Coeficiente de rendimento:
Número correspondente anotado na primeira folha do 

documento comprobatório:
Publicações (indicar cada uma separadamente)
Artigo publicado em periódico científico:
Autores, título do artigo, periódico, volume, ano de publica-

ção e página inicial:
Número correspondente anotado na primeira folha do 

documento comprobatório:
Livro ou capítulo de livro:
Autores, título do livro/capítulo, ano de publicação e página 

inicial:
Número correspondente anotado na primeira folha do 

documento comprobatório:
Patente depositada ou concedida:
Inventores, título da patente, ano de depósito ou publi-

cação, número identificador da patente, instituto de depósito:
Número correspondente anotado na primeira folha do 

documento comprobatório:
Trabalho completo publicado em anais de evento científico 

(igual ou maior do que 3 páginas impressas no total):
Autores, título do trabalho, nome dos anais do evento, ano 

de publicação e páginas iniciais e finais:
Foi apresentação oral? _____
Número correspondente anotado na primeira folha do 

documento comprobatório:
Resumo publicado em evento científico:
Autores, título do trabalho, nome dos anais do evento, ano 

de publicação:
Foi apresentação oral? _____
Número correspondente anotado na primeira folha do 

documento comprobatório:
Curso de especialização lato sensu com carga horária 

mínima de 360 horas:
Curso:
Instituição:
Número correspondente anotado na primeira folha do 

documento comprobatório:

 FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

 Portaria Fauusp-31, de 14-8-2019

Dispõe sobre a eleição para escolha do(a) Chefe 
e do(a) Vice-Chefe do Departamento de História 
da Arquitetura e Estética do Projeto da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo

A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da 
USP, 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 do(a) Chefe e Vice-Chefe 

do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Pro-
jeto será realizada mediante sistema de chapas, no dia 30-10-
2019, reunião extraordinária do Conselho do AUH, na Sala 602 
de Reunião dos Departamentos.

Parágrafo único - No mesmo local indicado no caput deste 
artigo realizar-se-á o segundo turno, se houver necessidade.

Artigo 2º - A eleição terá início às 12h30, encerrando-se a 
votação do primeiro turno às 12h45, permitindo o voto a todos 
os que, no momento do encerramento, se encontrar no recinto.

§ 1º - Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria 
absoluta de votos no primeiro turno.

§ 2º - Caso nenhuma das chapas obtenha maioria absoluta 
no primeiro turno, proceder-se-á a um segundo turno entre as 
duas mais votadas, considerando-se eleita a que obtiver maioria 
simples.

§ 3º - Se houver necessidade do segundo turno, ele será ini-
ciado 10 minutos após a proclamação do resultado do primeiro 
turno, estabelecendo-se um prazo de 15 minutos para a votação, 
permitindo o voto a todos os que, no momento do encerramen-
to, se encontrar no recinto.

Das Inscrições
Artigo 3º - Os candidatos a Chefe e a Vice-Chefe deverão 

protocolar na Secretaria do Departamento, no prazo de 01 
a 10-10-2019, até às 17h, o pedido de inscrição das chapas, 

10,0, 7,5, 5,0 e 0 (zero) pontos, respectivamente. A média das 
disciplinas será calculada pela soma dos pontos atribuídos 
aos respectivos conceitos obtidos pelo candidato dividida pelo 
número de disciplinas cursadas.

4.2.1. Havendo candidatos cuja pontuação do histórico 
escolar envolva uma nota máxima diferente de 10, haverá nor-
malização para igualar a nota máxima ao valor 10.

4.3. Iniciação Científica (IC): 2,0 pontos para períodos iguais 
ou superiores a 6 meses com bolsa de agência de fomento, inde-
pendentemente do número de projetos de iniciação científica 
desenvolvidos ou do tempo total; 0,1 pontos para cada mês 
de IC sem bolsa de agência de fomento ou menos que 6 meses 
totais de bolsa, limitado a um máximo de 2,0 pontos. A critério 
da CCP-PPGBI, poderá ser computada como iniciação científica 
atividade experimental de pesquisa realizada sob outra denomi-
nação, desde que devidamente comprovada com documentos 
institucionais oficiais.

4.4. Monitoria na graduação: 0,5 ponto por semestre até o 
máximo de 1,0 ponto. A Monitoria só poderá ser considerada se 
realizada durante a graduação.

4.5 Publicações nas quais o candidato é autor:
4.5.1 Trabalhos publicados em congressos só poderão ser 

contabilizados se já apresentados.
4.5.2 Pontuação para as Publicações (máximo de 5 pontos):
4.5.2.1. Para cada artigo científico publicado em periódico 

ou aceito para publicação, a avaliação tomará como base o qua-
lificador do periódico, divulgado pelo "Journal Citation Report" 
(ano base mais atual disponível), conforme indicado a seguir:

Fator de impacto (FI) maior igual a 2,0 (2,0 pontos)
FI maior igual a 0,5 e menor que 2,0 (1,0 ponto)
FI menor que 0,5 ou não aferido pelo JCR (0,2 pontos)
4.5.2.2. Patente depositada ou concedida na qual o candi-

dato é inventor: 1,0 ponto cada;
4.5.2.3. Para cada trabalho completo publicado em anais de 

eventos científicos (igual ou maior do que 3 páginas impressas 
nos anais do evento): 0,2 pontos (limitado a 5 trabalhos)

4.5.2.4. Para cada resumo publicado em anais de eventos 
científicos: 0,1 ponto (limitado a 5 resumos)

4.5.2.5. Se o trabalho em congresso foi apresentado na 
forma oral: 0,1 ponto adicional para cada trabalho pontuado 
conforme itens 4.5.2.3 e 4.5.2.4.

4.5.2.6 Livro e Capítulo de livro: 1,0 ponto cada (limitado 
a 3);

4.6. Curso de especialização lato sensu com carga horária 
mínima de 360 horas oferecido por instituição de ensino supe-
rior credenciada: 1,0 ponto, limitado a um único curso.

5. Tópicos da Prova Escrita
5.1. Bioquímica: a) Aminoácidos e proteínas, b) Enzimas: 

cinética e inibição, c) Açúcares e polissacarídeos, d) Lipídeos, 
e) Nucleotídeos, Ácidos Nucléicos e Tecnologia da informação 
genética, f) Metabolismo de Carboidratos; g) Metabolismo dos 
lipídeos.

5.2. Química: a) Ligações químicas, b) Forma e estrutura das 
moléculas, c) Fundamentos sobre equilíbrios físicos (volatilidade 
e solubilidade), d) Ácidos e bases.

5.3. Microbiologia: a) Caracterização dos microrganismos, 
b) Microbiologia evolutiva e diversidade microbiana dos três 
domínios, c) Nutrição e cultivo de micro-organismos, d) Controle 
do crescimento microbiano.

5.4. Referências Bibliográficas:
5.4.1. Bioquímica Geral e Genética: NELSON, D.L.; COX, 

M.M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. Porto Alegre: 
Artmed, 2011.

5.4.2. Química: ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química, 
5aedição, Bookman Companhia Editora, Porto Alegre, 2012.

5.4.3. Microbiologia: MADIGAN, M.T.; MARTINKO, J.M, 
DUNLAP, P.V, CLARK, D.F. Microbiologia de Brock, Porto Alegre: 
Artmed, 2010.

* Um tutorial com exemplos de questões típicas da prova 
de seleção encontra-se disponível no Link: https://sites.usp.
br/ppgbi/wp-content/uploads/sites/212/2016/08/tutorial-para-
-candidatos-ao-PPGBI-atual.pdf

6. Datas Importantes do Processo Seletivo
6.1. Calendário:
Inscrições (*) - 19-08-2019 a 18-09-2019
Data da Prova Escrita - 25-09-2019
Resultado - 11-10-2019
Matrícula(*) - 15 a 17-10-2019
(*) Inscrições e/ou Matrícula: Horário: das 8h30 às 11h e 

das 14h30 às 17h.
6.2. Prova Escrita: Início: 8h30 (tolerância de 10 min) - 

Término: 11h30
6.3. Local da Prova:
* Escola de Engenharia de Lorena, Departamento de Biotec-

nologia, Área I, Estrada Municipal do Campinho, s/n, Lorena, SP;
6.4. A Matrícula somente poderá ser realizada na Secretaria 

da Comissão de Pós-Graduação - CPG da EEL/USP, das 8h30 
às 11h e das 14h30 às 17h, pelo próprio candidato, ou seu 
representante legal.

7. Documentos Exigidos para a Matrícula no Doutorado:
7.1. Requerimento de Primeira Matrícula Regular, devida-

mente preenchido e assinado com a concordância do Orientador. 
Caso o aluno não possua orientador definido, o requerimento 
deverá ser entregue devidamente assinado pelo Coordenador 
do Programa, que será seu orientador acadêmico pelo período 
máximo de 120 dias. (Requerimento disponível no link http://
cpg.eel.usp.br/formulario-cpg - Formulário 1 - Pós-Graduação 
em Biotecnologia Industrial - PGBI);

7.2. Cópia do Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Mestrado;

7.2.1. Este documento é imprescindível para efetivação da 
matrícula;

7.3. Cópia do Diploma do Curso de Graduação;
7.4. Cópia do Histórico Escolar da Graduação;
7.5. Cópia do Histórico Escolar do Mestrado;
7.6. Cópia do CPF (inclusive para Estrangeiros);
7.7. Cópia do RG (não serão aceitos CNH, Registro de Clas-

se, Registro Militar ou outros).
7.8. Cópia do RNE ou Protocolo (que contenha o tipo de 

Visto: Temporário IV ou Mercosul ou Permanente) com número e 
validade, para os candidatos estrangeiros.

7.9. Cópia do Passaporte (folhas onde constem identifi-
cação, número do passaporte e validade) para os candidatos 
estrangeiros.

7.10. Cópia da Certidão de Nascimento e ou Casamento;
7.11. Uma foto recente 3x4.
8. Documentos Exigidos para a Matrícula no Doutorado 

Direto:
8.1. Requerimento de Primeira Matrícula Regular, devida-

mente preenchido e assinado com a concordância do Orien-
tador. Requerimento disponível no link http://cpg.eel.usp.br/
formulario-cpg - Formulário 1 - Pós-Graduação em Biotecnologia 
Industrial - PGBI);

8.2. Cópia do Diploma ou Declaração de Conclusão do 
curso de Graduação, contendo a data em que foi realizada a 
Colação de Grau;

8.2.1. Este documento é imprescindível para efetivação da 
matrícula;

8.3. Cópia do Histórico Escolar da Graduação;
8.4. Cópia do CPF (inclusive para Estrangeiros);
8.5. Cópia do RG (não serão aceitos CNH, Registro de Clas-

se, Registro Militar ou outros).
8.6. Cópia do RNE ou Protocolo (que contenha o tipo de 

Visto: Temporário IV ou Mercosul ou Permanente) com número e 
validade, para os candidatos estrangeiros.

8.7. Cópia do Passaporte (folhas onde constem identifi-
cação, número do passaporte e validade) para os candidatos 
estrangeiros.

8.8. Cópia da Certidão de Nascimento e ou Casamento;

devidamente numerados, conforme indicação do anexo 1. Os 
comprovantes aqui mencionados referem-se a:

1.1.3.1. cópias das primeiras páginas das publicações em 
periódicos, sendo que, em caso de artigo aceito para publicação, 
deve-se acrescentar comprovação do aceite (por exemplo: men-
sagem eletrônica enviada pelo editor do periódico);

1.1.3.2. cópias das capas dos livros publicados contendo 
o nome dos autores, sendo que, em caso de capítulo de livro, 
deve-se acrescentar a primeira página do capítulo;

1.1.3.3. cópia de todo o conteúdo dos trabalhos completos 
publicados em anais de congressos;

1.1.3.4. cópias dos resumos publicados em anais de con-
gressos,

1.1.3.5. Cópia de comprovante de apresentação oral de 
trabalho em congresso;

1.1.3.6. cópia de documento comprobatório de Iniciação 
Científica emitido pela Instituição de Ensino ou Agência de 
Fomento declarando a vigência do projeto;

1.1.3.7. cópia de documento comprobatório de monitoria 
emitido pela Instituição de Ensino;

1.1.3.8. cópia de documento comprobatório de depósito ou 
concessão de patente, sendo aceito apenas documento oficial 
de instituições oficiais de concessão de patentes (no caso do 
Brasil - o INPI);

1.1.3.9. cópia de certificado de conclusão de pós-graduação 
latu sensu, com comprovação do número total de horas do 
curso;

1.1.4. Cópia do Histórico Escolar da Graduação;
1.1.5. Cópia do CPF e RG (Atenção: a CNH não é válida). No 

caso de candidatos estrangeiros estes documentos devem ser 
substituídos pela cópia das folhas identificadoras do indivíduo 
no passaporte.

1.2. Doutorado Direto
1.2.1. Ficha de Inscrição (modelo disponível no link http://

cpg.eel.usp.br/formulario-cpg -Formulário 8 - Pós-Graduação em 
Biotecnologia Industrial);

1.2.2. Cópia do Histórico Escolar de Graduação;
1.2.3. Anexo 1 devidamente preenchido, contemplando 

somente os itens curriculares que recebem pontos neste proces-
so de seleção. Anexar cópia simples dos respectivos comprovan-
tes devidamente numerados, conforme indicação do anexo 1. 
Os comprovantes aqui mencionados são listados no item 1.1.3.

1.2.4. Projeto de Pesquisa (no máximo 20 páginas em 3 
vias);

1.2.5. Carta de encaminhamento do orientador contendo 
as justificativas para a solicitação, fundamentadas no mérito 
e na originalidade da proposta de trabalho de pesquisa, no 
desempenho escolar e na maturidade científica do candidato 
para doutoramento direto.

1.2.6. Cópia do CPF e RG (Atenção: a CNH não é válida). No 
caso de candidatos estrangeiros estes documentos devem ser 
substituídos pela cópia das folhas identificadoras do indivíduo 
no passaporte.

2. Critérios para a Seleção de Doutorado e Doutorado Direto
O processo seletivo completo constará da atribuição de 

nota decorrente da compilação das informações curriculares 
apresentadas no anexo 1 e os respectivos documentos compro-
batórios, além de nota atribuída à prova escrita.

2.1. À prova escrita será atribuída nota de zero a dez 
pontos;

2.2. A nota final será a maior entre as seguintes:
1. Nota da prova escrita, desde que esta seja maior ou 

igual a 7,0.
2. Nota calculada a partir da Equação 1.
Nota= [0,5 x (Informações curriculares) + 0,5 x (Prova 

Escrita)] (Equação 1)
2.3. Para uso na Equação 1, a compilação das informações 

curriculares resultará em uma nota de zero a dez pontos, sendo 
a pontuação atribuída conforme item 4.

2.4. Será considerado classificado o candidato que, ao final 
do processo seletivo tiver obtido Nota Final superior ou igual a 
5,0 (cinco), sendo desclassificados candidatos que obtiveram 
nota menor que 3,0 (três) na prova escrita.

2.5. Os candidatos classificados com as melhores médias 
serão aprovados dentro do limite do número de vagas do Pro-
grama. A divulgação final dos resultados informará somente se 
o candidato foi aprovado ou reprovado, independentemente da 
ordem de classificação.

2.6. Em caso de empate na posição limitante decorrente do 
número de vagas pré-fixado no edital, o critério de desempate 
será feito pela maior nota da prova escrita. Persistindo o empate, 
o desempate será feito pela maior nota referente ao coeficiente 
de rendimento que consta no histórico escolar da graduação, 
no caso de candidatos ao doutorado direto, ou do mestrado, no 
caso de candidatos ao doutorado. Caso o empate ainda persista, 
levará vantagem o candidato de maior idade.

2.7. No caso de candidato estrangeiro, a critério do Pro-
grama, poderá ser elaborada e aplicada prova com o mesmo 
conteúdo em outro idioma.

3. Critérios Específicos para a Seleção de Doutorado Direto:
3.1. Será considerado classificado para a etapa de defesa 

do projeto o candidato que atender aos critérios mencionados 
no item 2.4 deste edital.

3.2. O candidato classificado será submetido a uma Banca 
Examinadora para avaliação da sua maturidade científica e 
adequação da pesquisa para o nível de Doutorado.

3.3. A data para a Defesa do Projeto de Pesquisa dos candi-
datos classificados para o Doutorado Direto será posteriormente 
comunicada pela Secretaria do PPGBI.

3.4. A avaliação do projeto de pesquisa considerará, além 
do texto escrito, o desempenho do candidato na:

3.4.1. Apresentação oral do Projeto de Pesquisa, que deverá 
ter duração mínima de 20 min e máxima de 30 min, sendo 
desclassificado o candidato cuja apresentação estiver fora desta 
faixa de tempo;

3.4.2. Arguição do Projeto de Pesquisa pelos membros da 
Banca Examinadora.

3.5. A Banca Examinadora, designada pela Coordenadoria 
do Programa, será constituída por no mínimo 3 (três) membros 
com titulação mínima de Doutor, sendo que o futuro orientador 
não poderá fazer parte dessa Comissão.

3.6. O candidato será considerado apto para o Doutorado 
Direto quando obtiver aprovação da maioria dos membros da 
Banca Examinadora; caso contrário, será desclassificado do 
processo seletivo em questão.

3.7. Os candidatos classificados com as melhores médias 
serão aprovados dentro do limite do número de vagas do pro-
grama. O número de vagas para Doutorado inclui as vagas para 
Doutorado e Doutorado Direto.

4. Critérios para a Análise das Informações Curriculares Que 
Constam do Anexo 1

4.1. A nota correspondente às informações curriculares 
será calculada pelo somatório das pontuações atribuídas aos 
seguintes itens:

a) “0,5 x média das disciplinas”, sendo esta média calcula-
da com base no histórico escolar conforme item 4.2;

b) Iniciação científica;
c) monitoria na graduação;
d) publicações.
4.1.1. Caso a somatória das pontuações exceda dez pontos, 

o candidato receberá nota dez. 4.1.2. Informações não docu-
mentadas não serão computadas na seleção.

4.2. Média das disciplinas: para os candidatos a doutorado 
direto, será considerado o coeficiente de rendimento do histórico 
escolar da graduação. Para os candidatos a doutorado, serão 
consideradas as notas do aluno que constam do histórico esco-
lar de mestrado. Para a obtenção da média das notas do aluno 
obtidas nas disciplinas cursadas no mestrado, serão aplicados os 
seguintes critérios: a cada conceito A, B, C e D serão atribuídos 

proferirá conferências e atividades de pesquisa e outras iniciati-
vas de natureza acadêmica.

§ 3º - A pesquisa será multidisciplinar e o tema central será 
alterado a cada ciclo, que terá duração entre um e dois anos, 
abordando, entre outros, os eixos previstos no § 2º deste artigo.

Artigo 2º - Caberá ao Instituto de Estudos Avançados da 
USP, Polo Ribeirão Preto (IEA-RP), a responsabilidade pela orga-
nização e funcionamento da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, 
pela instituição do respectivo Conselho de Coordenação, assim 
como pela busca por recursos financeiros para sua operação.

Artigo 3º - O Conselho de Coordenação da Cátedra terá a 
seguinte composição:

I - o Coordenador do IEA-RP, seu Presidente;
II - o titular da Cátedra;
III - um representante do Conselho Gestor do Campus USP 

de Ribeirão Preto;
IV - um docente de reconhecido saber das Unidades e 

órgãos do Campus USP de Ribeirão Preto, indicado pela Coor-
denação do IEA-RP;

V - dois representantes da sociedade civil, indicados pela 
Coordenação do IEA-RP.

Parágrafo único - O mandato dos membros previstos nos 
incisos III a V será de dois anos, permitida uma recondução.

Artigo 4º - O plano anual de atividades da Cátedra Sérgio 
Henrique Ferreira e o relatório correspondente serão elaborados 
pelo Conselho de Coordenação e pelo titular da Cátedra, sendo 
submetidos à apreciação do Conselho Deliberativo do IEA.

Artigo 5º - O primeiro ciclo da Cátedra terá duração de dois 
anos e terá como temática a Educação.

Artigo 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. (Proc. USP 2018.1.860.53.0).

Portaria GR-7.478, de 14-8-2019

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 1135236, Superior 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-4.597/2009, fica redistribuído da Superintendência do Espa-
ço Físico para a Reitoria.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 02-05-2016 (Proc. USP 
10.1.148.82.4).

Portaria do Reitor, de 14-8-2019
Designando, nos termos do inciso IV do artigo 3º da Lei 

Federal 10.520, de 17-07-2002, combinado com o disposto no 
inciso IV do artigo 3º do Decreto Estadual 47.297, de 06-11-
2002, e alínea “b”, inciso I, do artigo 1º da Portaria GR 6.561, 
de 16-06-2014, César Franco Brambila (Certificações Fundap 
214044 e USP 87/2004), Elisabete Ho Mei Yng (Certificação 
Fundap 194119), Grazielly Nataliane Almeida de Castro (Certi-
ficação Fundap 164657), Leandro Chiaratti Ayres (Certificação 
Fundap 187656), Leonardo Dourado da Silva (Certificação 
Fundap 251081) e Eduardo Harry Rodrigues da Silva (Certi-
ficação Fundap 162111) para atuarem como Pregoeiros nos 
procedimentos licitatórios a serem instaurados na Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP (FMVZ), 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 01 ano, a 
contar da data de sua publicação. Proc. USP 2006.1.1340.10.4.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

 Termo de Acordo de Cooperação
E-Conv. 44891
Processo 19.1.01339.86.9
Instituição de Ensino: Universidade de São Paulo no Inte-

resse da Escola de Artes, Ciências e Humanidades - EACH-USP.
Partícipe: Diretório Acadêmico de Marketing, da USP.
Objeto: Trabalhar a temática de Marketing, de acordo com 

suas diferentes abordagens, se baseando em desenvolvimento, 
estruturação e implementação de programas, processos e ativi-
dades de marketing, com o reconhecimento da amplitude e das 
interdependências de seus efeitos, ambientando os alunos a luz 
das diferentes perspectivas estratégicas relativas à abordagem 
de marketing de acordo com as temáticas apresentada pelos 
convidados, de modo a fornecer melhor repertório e vivência 
ao marketing.

Realização: 19 a 23-8-2019
Data de assinatura: 13-8-2019
Vigência: O presente convênio vigorará até a realização 

do evento.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚR-
GICA

Portaria DEMC-4, de 12-8-2019
A Chefe do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgi-

ca da Escola de Enfermagem baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1° - Ficam designadas a Professora Vera Lúcia Con-

ceição de Gouveia Santos e as funcionárias Rosemeire Pereira 
de Souza Caetano e Marisa Inês Perez, sob a presidência da 
docente supra mencionada, para constituírem a mesa apuradora 
e receptora da eleição de representante da Categoria de Profes-
sor Doutor junto ao Conselho do Departamento de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica, a realizar-se-á das 9 às 16 horas, de 23-8-
2019, de acordo com a Portaria EE-54/19.

Artigo 2° - Os membros da mesa receptora e apuradora, 
referidos no artigo 1°, apresentarão à Chefe do Departamento 
de Enfermagem Médico-Cirúrgica, na mesma data da eleição, a 
ata de abertura e encerramento dos trabalhos, por eles assinada, 
da qual constarão o local e horário da eleição, composição da 
mesa, número de eleitores, número de votantes e resultado do 
pleito, bem como quaisquer ocorrências que devam ser registra-
das para apreciação posterior.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA

 Comunicado
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Industrial 

- PPGBI
Edital para a Seleção de Doutorado e Doutorado Direto
Encontram-se abertas na EEL-USP as inscrições para o Pro-

grama de Pós-Graduação em Biotecnologia Industrial (PPGBI): 
Cursos - Doutorado e Doutorado Direto. As inscrições poderão 
ser realizadas na Secretaria do Programa ou na Secretaria da 
Comissão de Pós-Graduação - CPG, pessoalmente ou por cor-
respondência, não sendo aceitas inscrições feitas por telefone 
ou e-mail.

As datas importantes para Seleção encontram-se descritas 
no Item “6”.

Número de vagas: 10
1. Documentos Exigidos na Inscrição para Seleção do Dou-

torado e Doutorado Direto:
1.1. Doutorado (com a obtenção prévia do título de Mestre)
1.1.1. Ficha de Inscrição (modelo disponível no link http://

cpg.eel.usp.br/formulario-cpg -Formulário 8 - Pós-Graduação em 
Biotecnologia Industrial);

1.1.2. Cópia do Histórico Escolar de Mestrado;
1.1.3. Anexo 1 devidamente preenchido, contemplando 

somente os itens curriculares a serem pontuados nesse processo 
de seleção. Anexar cópia simples dos respectivos comprovantes 
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