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PPGEM (ppgem@eel.usp.br), contendo na mensagem: o recibo 
de postagem e uma cópia em arquivo digitalizado no formato 
“pdf” de toda a documentação postada.

1. NÚMERO DE VAGAS EM 2019:
Mestrado: 10 (dez)
Doutorado Direto: 5 (cinco)
2. DATAS IMPORTANTES
Inscrições: de 13-05-2019 até o dia 14-06-2019
Prova Escrita: 28-06-2019
Defesa de projeto para Doutorado Direto: entre os dias 10 

e 11-07-2019.
Resultado: 19-07-2019
Matrícula: 05 e 06-08-2019
3. DOCUMENTOS EXIGIDOS NA INSCRIÇÃO PARA A SELE-

ÇÃO
3.1. Mestrado e Doutorado Direto
3.1.1. Uma foto 3x4 recente;
3.1.2. Ficha de Inscrição. Disponível no link www.ppgem.

eel.usp.br/inscriçao, para ser preenchido eletronicamente, 
impresso e devidamente assinado;

3.1.3. Currículo detalhado e documentado. Preferencial-
mente o Currículo Lattes;

3.1.4. Cópia do Histórico Escolar da Graduação;
3.1.5. Cópias separadas do CPF, RG (Atenção: a CNH não 

é válida);
3.1.6. Para candidatos estrangeiros: a) 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; b) Cópia do Passaporte (folhas onde 
constem identificação, número do passaporte e validade), para 
os candidatos estrangeiros;

3.1.7. Cópia do Diploma ou Declaração de Conclusão do 
curso de graduação, contendo a data de colação de grau. Os (As) 
candidatos(as) cursando o último semestre da graduação estão 
desobrigados(as) de apresentar o Diploma ou a Declaração de 
Conclusão do curso contendo a data de colação de grau no ato 
da inscrição, porém serão imprescindíveis para a efetivação da 
matrícula, caso o (a) candidato (a) seja classificado;

3.1.8. Comprovante de depósito da taxa de inscrição no 
valor de R$ 200,00, creditados na conta da EEL, conforme segue:

Banco 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 6524-2
Conta corrente: 130.378-3
Favorecido: ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA - USP
CNPJ: 63.025.530/0100-96
3.2. Documentos complementares somente para os candi-

datos ao doutorado direto
3.2.1. Projeto de Pesquisa com no máximo 20 páginas, 

(espaço duplo e fonte Arial tamanho 12), em 3 vias impressas 
em frente e verso e, no formato “pdf”, por upload na página 
inscrição;

3.2.2. O manuscrito do projeto de tese deverá conter: título, 
objetivo, justificativa, revisão bibliográfica relevante, procedi-
mento experimental, recursos necessários, órgão financiador, 
cronograma das atividades e referências. O plano de estudos a 
ser anexado ao projeto de tese está disponível no link: http://
cpg.eel.usp.br/formulario-cpg / Formulário 7;

3.2.3. Carta de encaminhamento do futuro orientador, que 
deve ser regularmente credenciado no PPGEM. A carta deve 
conter as justificativas para a solicitação, fundamentadas no 
mérito, na expertise do orientador sobre o tema, na origina-
lidade da proposta de trabalho de pesquisa, no desempenho 
escolar e na maturidade científica do (a) candidato (a) para 
doutoramento direto;

3.2.4. Termo de Compromisso de Orientação. Devidamente 
preenchido e assinado, disponível no link:

http://cpg.eel.usp.br/sites/files/cpg/arquivos/formula-
rios/12_Termo_Compromisso_de_Orientacao.pdf,

4. CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO.
O processo seletivo para o Mestrado e para o Doutorado 

Direto constará da análise do Currículo documentado do (a) 
candidato (a) e de uma Prova Escrita.

Para o Doutorado Direto, também é parte do processo 
seletivo, a apresentação oral do projeto de pesquisa referente 
ao item 3.2.1.

4.1. Para candidatos (as) estrangeiros, a critério do Progra-
ma, poderá ser elaborada e aplicada uma prova escrita, em outro 
idioma com o mesmo conteúdo;

4.2. Na análise do Currículo, as informações não docu-
mentadas não serão computadas para a composição da nota 
referente a este item;

4.3. A Prova Escrita será eliminatória:
4.3.1. Para o Mestrado: nota mínima igual a 3,0 (três);
4.3.2. Para o Doutorado Direto: nota mínima igual a 5,0 

(cinco).
4.4. O (a) candidato (a) ao Doutorado Direto será conside-

rado apto a apresentar seu projeto de pesquisa a uma Banca 
Examinadora, somente se obtiver nota igual ou superior a 5,0 
(cinco) na prova escrita

4.4.1. A apresentação do projeto de pesquisa terá duração 
máxima de 30 minutos.

4.4.2. A Banca Examinadora será constituída por dois mem-
bros escolhidos pela CCP, utilizando os critérios estabelecidos no 
Anexo a para a avaliação do projeto/candidato;

4.4.3. A avaliação do projeto/candidato pela banca não 
é pública, portanto é vedada a presença de terceiros. Cada 
membro da Banca Examinadora atribuirá uma nota para a 
apresentação do projeto.

4.5 Para os candidatos(as) ao Mestrado, a nota final (NF) 
será calculada pela composição da nota da Prova Escrita (NPE) 
com a da nota de análise do Currículo (NC), atribuindo-se um 
peso de 60% para a nota da prova escrita (NPE) e 40% para a 
nota da análise do Currículo (NC), de acordo com a equação: NF 
= (NPE x 0,60) + (NC x 0,40)

4.6. Para os candidatos (as) ao Doutorado Direto, a nota 
final será obtida pela média aritmética entre as notas dadas 
pelos dois membros da banca examinadora.

4.7. Será considerado aprovado no processo seletivo o (a) 
candidato (a) ao Mestrado ou ao Doutorado Direto que obtiver 
nota final (NF) igual ou superior a 5,0 (cinco).

4.8 Para candidatos (as) estrangeiros (as) que irão concorrer 
em seu país a bolsas PEC-PG concedidas pelo governo brasileiro, 
ou a bolsas concedidas por outros órgãos internacionais, o 
processo seletivo constará da análise do Currículo e do projeto 
de pesquisa do (a) candidato(a) por uma banca examinadora 
definida pela CCP.

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA 
DO DOUTORADO DIRETO.

A avaliação pelos membros da Banca Examinadora será 
feita conforme os itens:

5.1. Conteúdo (35% da nota final): (a) Clareza dos objeti-
vos; (b) Metodologia e forma de abordagem do problema; (c) 
Equacionamento da infraestrutura para realização do projeto; 
(d) Viabilidade econômica do projeto; (e) Adequação e atua-
lidade da bibliografia; (f) Expertise do orientador no tema do 
projeto, comprovada por orientações e artigos científicos; (g) 
Originalidade científica da proposta;

5.2. Apresentação do projeto (10% da nota final): (a) For-
matação; (b) Qualidade da elaboração e clareza das figuras e 
tabelas e (c) Redação;

5.3. Apresentação oral (35% da nota final): (a) Sequência 
lógica da exposição; (b) Segurança e domínio do assunto; (c) 
Qualidade das respostas emitidas;

5.4. Avaliação quantitativa do Curriculum Vitae + Histórico 
Escolar (20% da nota final).

5.4.1. A Secretaria do PPGEM entregará aos avaliadores a 
planilha consolidada dos pontos computados no item 5.4 para 
conferencia, de acordo com a documentação entregue pelo 
candidato referente ao item 3.1.3.

7 - Os candidatos serão selecionados pela Comissão 
Coordenadora do PAE da EEUSP, mediante análise do plano de 
trabalho a ser desenvolvido pelo aluno no semestre.

Confirmação do Aceite para o Estágio
8 - O aluno selecionado para o estágio PAE deverá entregar 

o termo de compromisso impresso (no sistema Janus) assinado 
e em 2 (duas) vias no Serviço de Pós-Graduação até o dia que 
antecede o estágio, ou seja, até o dia 28-06-2019. Caso não o 
faça, o estágio será cancelado.

Das Disciplinas
9 - Serão oferecidas vagas em disciplinas de graduação 

do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica (ENC), do 
Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica 
(ENP), do Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva 
(ENS) e do Departamento de Orientação Profissional (ENO), 
além das disciplinas Interdepartamentais da EE, a saber:

* ENC0240 - Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso 
em Cuidados Clínicos e Cirúrgicos (5 vagas);

* ENC0250 - Enfermagem na Saúde do Adulto com Cuida-
dos Críticos (2 vagas);

* ENO0221 - Pesquisa em Enfermagem (5 vagas);
* ENP0253 - Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica 

(5 vagas);
* ENP0375 - Enfermagem na Saúde da Mulher, na Saúde 

Materna e Neonatal e 0701210 - Estágio Curricular III (Enferma-
gem na Atenção Hospitalar e Pré-Hospitalar) (1 vaga);

* ENP0375 - Enfermagem na Saúde da Mulher, na Saúde 
Materna e Neonatal e 0701211 - Atenção Básica na Saúde da 
Criança, Mulher e Mental (1 vaga).

* ENP0382 – Enfermagem no Cuidado à Criança e Adoles-
cente na Experiência de Doença (4 vagas);

* ENS0236 - Fundamentos de Saúde Coletiva e o cuidado 
de Enfermagem e ENS0237 - Enfermagem na Atenção Básica e 
a Saúde do Adulto e do Idoso (5 vagas);

* 0701203 - Ações Educativas na prática de Enfermagem 
(4 vagas); ENO

* 0701207 - Enfermagem na Administração de Medica-
mentos (2 vagas);

* 0701209 - Estágio Curricular II (Enfermagem na Atenção 
Básica, Atenção Psicossocial ou Ambulatórios de Especialidade) 
(6 vagas);

* 0701210 - Estágio Curricular III (Enfermagem na Atenção 
Hospitalar e Pré-Hospitalar) (4 vagas);

* 0701211 - Atenção Básica na Saúde da Criança, Mulher 
e Mental (5 vagas).

Do Auxílio Financeiro
10 - Os alunos de pós-graduação selecionados para a Etapa 

de Estágio Supervisionado em Docência poderão receber um 
auxílio financeiro mensal, cujo valor na tabela de vencimento 
da Universidade de São Paulo corresponde a 50% da referência 
mais mérito de Assistente em RTP, de acordo com o número de 
cotas destinadas à EEUSP, definido pela Pró-Reitoria de Pós-
-Graduação da USP.

11 - Para concessão do auxílio financeiro serão considera-
dos os seguintes critérios:

I. Alunos sem experiência certificada pelo PAE (Estágio 
Supervisionado em Docência);

II. Alunos que não foram contemplados com auxílio finan-
ceiro PAE em estágios anteriores;

III. Alunos vinculados a disciplinas com atividades externas 
à EEUSP;

IV. Alunos não bolsistas e sem vínculo empregatício;
V. Alunos bolsistas;
VI. Alunos não bolsistas e com vínculo empregatício
VII. Em caso de empate, terão ainda prioridade os alunos 

regularmente matriculados nos Programas da EE e Interunida-
des em Enfermagem, aqueles com maior tempo de ingresso na 
pós-graduação, maior idade e melhor desempenho acadêmico.

12 - Os alunos que tenham vínculo empregatício com a USP 
não poderão receber auxílio financeiro.

13 - A participação no PAE não estabelecerá vínculo 
empregatício com a USP. O estagiário estará segurado contra 
acidentes pessoais.

14 – Todos os estagiários, que recebam auxílio financeiro 
ou não, devem entregar mensalmente, até o dia 22 de cada mês 
(ou no dia útil imediatamente posterior, em caso do dia men-
cionado ser sábado, domingo ou feriado) a folha de frequência 
relativa ao estágio, devidamente preenchida e assinada pelo 
estagiário e respectivo supervisor de estágio. Os estagiários que 
não entregarem o controle de frequência no prazo estipulado 
pela Unidade não receberão o pagamento da bolsa referente 
ao mês do ocorrido e, a critério da Comissão PAE da Unidade, 
poderão ser considerados reprovados no estágio supervisionado 
do semestre em questão.

Do Relatório e avaliação da Etapa de Estágio Supervisio-
nado em Docência

15 - Os alunos participantes da Etapa de Estágio Supervisio-
nado em Docência deverão elaborar um relatório das atividades 
realizadas no decorrer do estágio, que deverá ser entregue 
no Serviço de Pós-Graduação, acompanhado de uma ficha de 
avaliação do supervisor, ao término do Estágio Supervisionado.

16 - A Comissão Coordenadora do PAE da EEUSP deverá 
avaliar os relatórios dos estudantes, concluindo, no âmbito 
desta, pela aprovação ou reprovação dos mesmos, tendo em 
vista o cumprimento das atividades realizadas e sua concordân-
cia com as previstas nos planos aprovados quando da seleção 
dos estagiários.

17 - A Comissão Coordenadora do PAE da EEUSP deverá 
elaborar um parecer geral do PAE e encaminhar à CPG para 
aprovação e posterior envio à Comissão Central do PAE para 
apreciação final.

18- Após a apreciação final pela Comissão Central do PAE, 
o aluno aprovado terá direito à obtenção de créditos, a critério 
da Comissão de Pós-Graduação (CPG), respeitado o máximo de 
20% do total de créditos em disciplinas exigidas pelo Programa, 
e ao certificado de participação, quando o aluno realizar o Está-
gio pela primeira vez, ou declaração de participação, nos casos 
em que o aluno já tenha realizado o Estágio.

19 - O aluno reprovado não terá direito ao certificado do 
PAE. Caso seja bolsista CAPES Demanda Social terá que repetir 
a atividade, sem remuneração, para cumprir as exigências da 
Agência.

20 - Os casos omissos neste Edital serão decididos pela 
Comissão Coordenadora do PAE da EEUSP.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 
DE MATERIAIS

Comunicado
Edital – 2º Semestre/2019
Edital para a Seleção de Mestrado e Doutorado Direto
Encontram-se abertas na EEL-USP, inscrições para o Progra-

ma de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais (PPGEM) de 
Mestrado, e também para Doutorado Direto para candidatos (as) 
que não possuem título de mestre.

As inscrições poderão ser realizadas na Secretaria do 
Programa ou na Secretaria da Comissão de Pós-Graduação - 
CPG, pessoalmente ou por correspondência via entrega rápida 
(exemplos: SEDEX, DHL, FEDEX ou outro), não sendo aceitas 
inscrições por telefone ou e-mail. O endereço a ser utilizado 
na postagem é:

Escola de Engenharia de Lorena – EEL/USP,
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

de Materiais
(Área II, LOM-DEMAR),
Estrada Municipal do Campinho, s./n.º, CEP: 12.602-810 

- Lorena/SP
A inscrição realizada por correspondência, também deverá 

ser enviada, obrigatoriamente, para o e-mail da secretaria do 

Processo 19.1.00555.86.0
Instituição de Ensino: Escola de Artes, Ciências e Huma-

nidades
Concedente: RECKITT BENCKISER HEALTH COMERCIAL 

LTDA
Objeto: Conceder Estágio a Alunos Regularmente Matri-

culados na USP e que frequentam efetivamente os Cursos da 
Each/USP Leste.

Data de Assinatura: 23-04-2019
Vigência: Vigorará, a partir da data da assinatura, pelo 

prazo de 5 anos.
CONVÊNIO P-CONV.1010909
Processo 19.1.00779.86.5
Instituição de Ensino: Escola de Artes, Ciências e Huma-

nidades
Concedente: B.L. SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVICOS 

LTDA
Objeto: Conceder Estágio a Alunos Regularmente Matri-

culados na USP e que frequentam efetivamente os Cursos da 
Each/USP Leste.

Data de Assinatura: 23-04-2019
Vigência: Vigorará, a partir da data da assinatura, pelo 

prazo de 5 anos.
CONVÊNIO P-CONV.1010699
Processo 19.1.00420.86.7
Instituição de Ensino: Escola de Artes, Ciências e Huma-

nidades
Concedente: VEREDA EDUCACAO S.A.
Objeto: Conceder Estágio a Alunos Regularmente Matri-

culados na USP e que frequentam efetivamente os Cursos da 
Each/USP Leste.

Data de Assinatura: 23-04-2019
Vigência: Vigorará, a partir da data da assinatura, pelo 

prazo de 5 anos.
CONVÊNIO P-CONV.1010914
Processo 19.1.00782.86.6
Instituição de Ensino: Escola de Artes, Ciências e Huma-

nidades
Concedente: ST EDUCACAO LTDA
Objeto: Conceder Estágio a Alunos Regularmente Matri-

culados na USP e que frequentam efetivamente os Cursos da 
Each/USP Leste.

Data de Assinatura: 23-04-2019
Vigência: Vigorará, a partir da data da assinatura, pelo 

prazo de 5 anos.
CONVÊNIO P-CONV.1010965
Processo 19.1.00972.86.0
Instituição de Ensino: Escola de Artes, Ciências e Huma-

nidades
Concedente: CR-CENTRAL DE RESERVAS VIAGENS E TURIS-

MO LTDA
Objeto: Conceder Estágio a Alunos Regularmente Matri-

culados na USP e que frequentam efetivamente os Cursos da 
Each/USP Leste.

Data de Assinatura: 29-04-2019
Vigência: Vigorará, a partir da data da assinatura, pelo 

prazo de 5 anos.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 Comunicado
Edital EE 48/2019
A Comissão Coordenadora do Programa de Aperfeiçoamen-

to de Ensino (PAE) da Escola de Enfermagem (EE) da Universida-
de de São Paulo (USP) torna público aos interessados que, nos 
termos da Portaria GR 3588, de 10-05-2005, modificada pelas 
Portarias GR-4391, de 3 de setembro de 2009, e GR 4601, de 
19-11-2009, estarão abertas as inscrições para o preenchimento 
de vagas destinadas à Etapa de Estágio Supervisionado em 
Docência do PAE da EEUSP, referentes ao 2º semestre de 2019.

Das Normas
1 - O PAE é composto de duas etapas: Preparação Pedagó-

gica e Estágio Supervisionado em Docência.
2 - A etapa de Preparação Pedagógica deverá ser realizada 

anteriormente ao Estágio Supervisionado em Docência.
3 - A Etapa de Estágio Supervisionado em Docência (ESD) 

consiste na participação em programas de disciplinas de gradu-
ação. Terá duração de 5 (cinco) meses, de 1º de julho a 30-11-
2019, com seis horas de dedicação semanal, totalizando 120 
horas de atividades no semestre.

Das Inscrições
4 - As inscrições serão realizadas no período de 06 a 27-05-

2019, com preenchimento on line e entrega de documentação 
na secretaria de Pós-Graduação, conforme detalhado nos itens 
4.1 e 4.2.

4.1. A inscrição deve ser realizada no sítio https://sistemas.
usp.br em Janus-Sistemas de Pós-Graduação, link PAE\> Inscri-
ção \> 2º semestre de 2019 \> Adicionar/Alterar.

No ato da inscrição o candidato deverá preencher no 
sistema Janus:

a) Dados do estágio, tais como disciplina que será cursada 
e supervisor responsável;

b) Plano de Trabalho elaborado pelo(s) responsável(is) 
pela disciplina de graduação na qual o aluno se inscreveu, 
de no máximo 6.000 caracteres, no qual constem, de forma 
pormenorizada, as atividades do candidato, compatíveis com 
suas responsabilidades na pós-graduação e com carga horária 
de 6 (seis) horas semanais. Deve constar também a indicação 
do supervisor que acompanhará o aluno durante o Estágio 
Supervisionado em Docência.

4.2- A documentação exigida na inscrição deverá ser entre-
gue na Secretaria de Pós-Graduação, de segunda a sexta-feira, 
das 08 às 17 horas, no período de 06 a 27-05-2019:

a) Declaração de Ciência da Portaria, disponível no site 
http://www.ee.usp.br;

b) Documento comprobatório da Etapa de Preparação 
Pedagógica realizada ou declaração de compromisso de entrega 
do documento antes do início do Estágio Supervisionado. A 
não entrega desse documento comprobatório até 28-06-2019 
cancelará a inscrição.

A inscrição no Estágio só será efetivada após a inscrição no 
sistema Janus e a entrega dos documentos.

Obs. 1: Não serão aceitas inscrições, declaração de ciência 
da portaria e documentos comprobatórios fora do período de 
inscrição.

Obs. 2: Os orientadores e supervisores terão até o dia 
31-05-2019 para avalizar a inscrição no sistema. A inscrição 
será cancelada no caso de pelo menos um deles desautorizar a 
inscrição ou não se manifestar.

5 - Poderão se inscrever alunos que:
* estejam regularmente matriculados em Programas de 

Pós-Graduação da Universidade de São Paulo;
* tenham concluído a Etapa de Preparação Pedagógica ou 

que irão conclui-la antes do início do Estágio Supervisionado. 
Caso o aluno seja reprovado na Preparação Pedagógica terá sua 
participação cancelada;

* não estejam com a matrícula trancada ou em licença 
maternidade durante o período de inscrição definido pela 
Unidade;

* tenham data limite para depósito da dissertação ou tese 
posterior a 30-11-2019.

* Da Supervisão
6 - A supervisão do estagiário ficará a cargo do professor 

responsável pela disciplina de graduação ou de docente da dis-
ciplina designado para a supervisão. Cabe ao supervisor orientar 
o aluno quanto as suas responsabilidades junto ao PAE e à 
realização das tarefas definidas no Plano de Trabalho.

Da Seleção

Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva 
da Faculdade de Odontologia de Bauru, fica alterado de RDIDP 
para RTC.

Artigo 2º – Ficam distribuídos, junto à Faculdade de 
Odontologia de Bauru, no Departamento de Odontopediatria, 
Ortodontia e Saúde Coletiva, 3 cargos de Professor Doutor, ref. 
MS-3, em RTC, da PG do QDUSP.

Artigo 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação (Prot. USP 19.5.194.1.5).

 MUSEU DE ZOOLOGIA

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

GR-4.710, de 25-02-2010, justificamos que o pagamento ao for-
necedor abaixo não foi efetuado na data de vencimento devido 
a problemas administrativos que impossibilitaram a tramitação 
normal do processo.

Processo: 19.1.7.38.2 Interessado: Museu de Zoologia 
Contrato de Abastecimento de Combustíveis junto à empre-
sa Link Card Administradora de Benefícios Eireli EPP NFS-e 
263671 emitida em 16-04-2019, através da Nota de Empenho 
00114923/2019.

 EDITORA DA USP

 Termo Aditivo
Processo: 2018.1.333.91.2
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Edição assinado em 

12-11-2018, entre a Universidade de São Paulo, por meio de sua 
Editora – Edusp e Marisa Midore Deaecto, para a edição da obra 
“O Império dos Livros: Instituições e Práticas de Leitura na São 
Paulo Oitocentista”.

Pelo presente termo fica aditada a cláusula:
7. A publicação da segunda edição da obra “O Império dos 

Livros: Instituições e Práticas de Leitura na São Paulo Oitocen-
tista”, terá uma tiragem de 1.500 exemplares e o preço de capa 
de R$ 50,00.

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 25-04-2019.

 AGÊNCIA USP DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA 
NACIONAL E INTERNACIONAL

 Extrato de Convênios
Resumo de Acordo
Proc. USP 2019.1.3423.1.8;
Partícipes: Universidade de São Paulo e "École Normale 

Supérieure de Lyon" (França);
Objeto: cooperação acadêmica entre as partes, em áreas 

de mútuo interesse;
Vigência: de 9-4-2019 a 8-4-2024;
Data da assinatura: 9-4-2019;
Resumo do Primeiro Aditivo ao Convênio de Cooperação
Processo: 2016.1.27974.1.1;
Partícipes: Universidade de São Paulo e Banco Santander 

(Brasil) S.A.;
Cláusulas Retificadas: Cláusula 1ª - As partes ajustam, por 

livre e espontânea vontade, por prorrogar a vigência do Convê-
nio de Cooperação para 10-4-2020;

Data da assinatura do Primeiro Aditivo: 9-4-2019;
Vigência do Convênio: 14-11-2016 a 10-4-2020;
Resumo do Quarto Aditivo ao Convênio de Cooperação
Proc. USP 2016.1.24219.1.8;
Partícipes: Universidade de São Paulo e Banco Santander 

(Brasil) S.A.;
Cláusulas Retificadas: Cláusula 1ª - As partes ajustam, por 

livre e espontânea vontade, por prorrogar a vigência do Convê-
nio de Cooperação para 31-12-2020;

Data da assinatura do Quarto Aditivo: 3-4-2019;
Vigência do Convênio: 14-11-2016 a 31-12-2020.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

 SEÇÃO DE GRADUAÇÃO
 Extrato de Convênios
CONVÊNIO P-CONV.1010865
Processo 19.1.00567.86.8
Instituição de Ensino: Escola de Artes, Ciências e Huma-

nidades
Concedente: VALGO GESTAO E MONITORAMENTO AMBIEN-

TAL LTDA
Objeto: Conceder Estágio a Alunos Regularmente Matri-

culados na USP e que frequentam efetivamente os Cursos da 
Each/USP Leste.

Data de Assinatura: 16-04-2019
Vigência: Vigorará, a partir da data da assinatura, pelo 

prazo de 5 anos.
CONVÊNIO P-CONV.1010767
Processo 19.1.00441.86.4
Instituição de Ensino: Escola de Artes, Ciências e Huma-

nidades
Concedente: NOVAQUEST CONTACT CENTER LTDA
Objeto: Conceder Estágio a Alunos Regularmente Matri-

culados na USP e que frequentam efetivamente os Cursos da 
Each/USP Leste.

Data de Assinatura: 23-04-2019
Vigência: Vigorará, a partir da data da assinatura, pelo 

prazo de 5 anos.
CONVÊNIO P-CONV.1010776
Processo 19.1.00442.86.0
Instituição de Ensino: Escola de Artes, Ciências e Huma-

nidades
Concedente: PATRICIA A. DOS SANTOS - ENGENHARIA E 

SERVICOS
Objeto: Conceder Estágio a Alunos Regularmente Matri-

culados na USP e que frequentam efetivamente os Cursos da 
Each/USP Leste.

Data de Assinatura: 23-04-2019
Vigência: Vigorará, a partir da data da assinatura, pelo 

prazo de 2 anos.
CONVÊNIO P-CONV.1010906
Processo 19.1.00688.86.0
Instituição de Ensino: Escola de Artes, Ciências e Huma-

nidades
Concedente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS
Objeto: Conceder Estágio a Alunos Regularmente Matri-

culados na USP e que frequentam efetivamente os Cursos da 
Each/USP Leste.

Data de Assinatura: 23-04-2019
Vigência: Vigorará, a partir da data da assinatura, pelo 

prazo de 5 anos.
CONVÊNIO P-CONV.1010910
Processo 19.1.00780.86.3
Instituição de Ensino: Escola de Artes, Ciências e Huma-

nidades
Concedente: PARTNERS DIGITAL LTDA
Objeto: Conceder Estágio a Alunos Regularmente Matri-

culados na USP e que frequentam efetivamente os Cursos da 
Each/USP Leste.

Data de Assinatura: 23-04-2019
Vigência: Vigorará, a partir da data da assinatura, pelo 

prazo de 5 anos.
CONVÊNIO P-CONV.1010810
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