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Será indicado pela Comissão de Bolsas do PGEHA ou por 
Comissão por ela designada para receber a bolsa o candidato 
que, preenchendo os requisitos necessários, obtiver a maior 
pontuação final atribuída pela Comissão de Bolsas do Programa.

6. Divulgação dos resultados
O resultado final da seleção será divulgado na página do 

PGEHA (www.usp.br/pgeha) até 29-04-2019.
Mais informações:
Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e 

História da Arte
Rua da Praça do Relógio, 160 - anexo - Cidade Universitária
05508-050 - tel 11 3091.3327 ou 11 3091.3161
www.usp.br/pgeha - pgeha@usp.br

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 Extrato de Convênio
Objeto: Estágio de alunos de graduação.
Convenente: Escola de Enfermagem da USP.
Concedente: Instituto Clemente Ferreira - Secretaria Estadu-

al de Saúde, CNPJ 46.374.500/0173-21.
Data da assinatura: 19-02-2019
Processo: 19.1.82.7.4
E-Convênios: 1010237

 FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

 Despacho da Diretora, de 29-3-2019
Inexigibilidade: 2019 FCF/USP. Ratifico o Ato Declaratório de 

Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o artigo 25, Inciso III, 
da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, ressaltando que 
a responsabilidade pela justificativa técnica é do servidor que 
assina a mesma e Autorizo a despesa, nos termos do inciso II, 
alínea “h”, da Portaria GR-6.561/2014.

Unidade Interessada: Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
da USP.

Contratada: Millenium Produtos e Acessórios para Limpeza 
Profissional Ltda., CNPJ 01.269.731/0001-08.

Processo 2019.1.425.9.5
Material: Aquisição de insumos para laboratório.
Valor total: R$ 840,00

 FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE 
RIBEIRÃO PRETO

 DIRETORIA
 SEÇÃO DE MATERIAIS
Comunicado
Publicação Trimestral de Preços Registrados, nos termos 

do art. 15, parágrafo 2º, da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto 
Estadual 47.945/03, art. 5º, inciso VIII, referentes aos Pregões:

Pregão Eletrônico SRP 05/2018 - FCFRP/USP, Vigência 
02-04-2019

Item 1 - R$ 0,30; Item 2 - R$ 0,35; Item 3 - R$ 15,13; Item 
4 - R$ 15,12

Pregão Eletrônico SRP 07/2018 - FCFRP, Vigência 10-05-
2019

Item 1 - R$ 18,00; Item 2 - R$ 2,50; Item 3 - R$ 3,50; Item 
4 - R$ 3,00; Item 5 - R$ 3,90; Item 6 - R$ 26,95; Item 7 - R$ 8,00; 
Item 11 - R$ 11,70; Item 12 - R$ 7,00

Pregão Eletrônico SRP 08/2018 - FCFRP/USP, Vigência 
06-06-2019

Item 1 - R$ 28,00; Item 3 - R$ 39,70
Pregão Eletrônico SRP 09/2018 - FCFRP/USP, Vigência 

25-05-2019
Item 1 - R$ 75,00
Pregão Eletrônico SRP 14/2018 - FCFRP/USP, Vigência 

07-12-2019
Item 1 - R$ 0,48; Item 2 - R$ 0,052; Item 3 - R$ 0,046; Item 

5 - R$ 0,3074; Item 6 - R$ 0,12; Item 7 - R$ 0,48; Item 8 - R$ 
0,78; Item 9 - R$ 0,78; Item 10 - R$ 0,17; Item 11 - R$ 0,17; Item 
12 - R$ 0,2014; Item 13 - R$ 8,85.

A descrição completa dos itens constantes nos respectivos 
Registros de Preços estão disponíveis no sítio www.usp.br/
licitacoes, acessando o link [Ata de Registro de Preço]. Os preços 
registrados não foram alterados e permanecem de acordo com 
o mercado.

 FACULDADE DE DIREITO

 Despacho do Diretor, de 29-3-2019
Autorizando, nos termos do artigo 40, inciso V, da Reso-

lução 7271/16, a Antonio Rodrigues de Freitas Junior, Professor 
Associado, ref. MS-5, em RTC, n.USP: 532400, nomeado, afas-
tamento sem prejuízo de vencimentos e das demais vantagens 
do cargo, por 13 dias, 06-04-2019 a 14-04-2019, para ministrar 
curso junto à Harvard University, Cambridge - MA, Estados Uni-
dos da América - Proc. USP. 14.1.712.02.2.

 Despacho do Diretor, de 28-3-2019
Autorizando, nos termos do artigo 40, inciso IV, da 

Resolução 7.271/16, a Calixto Salomao Filho, Professor Titular, 
ref. MS-6, em RTC, n.USP: 279061, nomeado, afastamento sem 
prejuízo de vencimentos e das demais vantagens do cargo, por 
12 dias, de 08-04-2019 a 19-04-2019, para ministrar disciplina 
no Institut D' Etudes Politiques de Paris (Science Po). - Paris-IF - 
França. Proc. USP 98.1.828.2.4.

 Despacho do Diretor, de 29-3-2019
Autorizando, nos termos do artigo 40, inciso VII, da 

Resolução 7.271/16, a Carlos Pagano Botana Portugal Gouvêa, 
Professor Doutor, ref. MS-3, em RTC, n.USP: 2862847, nomeado, 
afastamento sem prejuízo de vencimentos e das demais vanta-
gens do cargo, por 03 dias, de 09-04-2019 a 11-04-2019, para 
proferir palestra na Harvard University, em Cambridge - MA – 
Estado Unidos da América - Proc. USP. 19.1.504.2.5.

 Despacho do Diretor, de 29-3-2019
Autorizando, nos termos do artigo 40, inciso X, da Reso-

lução 7.271/16, a José Levi Mello do Amaral Junior, Professor 
Associado, ref. MS-5, em RTC, n.USP: 3265996, nomeado, afas-
tamento sem prejuízo de vencimentos e das demais vantagens 
do cargo, por 06 dias, de 21-04-2019 a 26-04-2019, para 
participação em júri de arguição de tese de doutorado de co-
-orientando em convênio de dupla-titulação USP-UnivLisboa e 
ministração de aula ou palestra para mestrandos e doutorandos 
na mesma instituição de ensino superior. Lisboa. - Portugal. Proc. 
USP 10.1.204.2.3.

 Despacho do Diretor, de 29-3-2019
Autorizando, nos termos do artigo 40, inciso VII, da 

Resolução 7.271/16, a Juliana Krueger Pela, Professora Doutor, 
ref. MS-3, em RTC, n.USP: 2862103, nomeado, afastamento sem 
prejuízo de vencimentos e das demais vantagens do cargo, por 
06 dias, 02-04-2019 a 07-04-2019, para participação em wcon-
ferência a respeito de Propriedade Intelectual a convite do Max 
Planck Institute for Innovation and Competition. - Cartagena 
- Colômbia. Proc. USP 15.1.1347.2.7.

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

 Portaria FEA-RP-26, de 29-3-2019
O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, 
nos termos do inciso IV, do artigo 3º, da Lei Federal 10.520, de 
17-7-2002, 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 1°, da Portaria GR-6.561, de 16-06-2014, expede a 
seguinte Portaria:

 MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA

 Comunicado
Edital CPG 03/2019
Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e 

História da Arte.
O Programa de Pós-Graduação em Estética e História da 

Arte da USP comunica que, nos termos da Portaria 086, de 
03-07-2013 (http://www.capes.gov.br/images/stories/download/
legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf), estarão 
abertas, no período de 01 a 22-04-2019, de segunda a sexta-
-feira, no horário das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30, exceto 
feriados e pontos facultativos, na Secretaria do Programa de 
Pós-Graduação em Estética e História da Arte, localizada à Rua 
da Praça do Relógio, 160 - anexo, Cidade Universitária, em São 
Paulo, SP, as inscrições para seleção de um bolsista de pós-
-doutorado no âmbito do Programa Nacional de Pós-Doutorado 
(PNPD/Capes) no PGEHA/USP.

1. Do candidato a bolsista exige-se:
I - possuir o título de doutor há, no máximo, sete anos, 

obtido em cursos avaliados pela Capes e reconhecidos pelo CNE/
MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, 
este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação em 
Estética e História da Arte;

II - disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes 
do CNPq ou, se estrangeiro, currículo com histórico de registro 
de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e tecnoló-
gicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, conforme 
anexo III da Portaria 086 de 03-07-2013;

III - não ser aposentado ou estar em situação equiparada;
IV - O candidato pode se inscrever em uma das seguintes 

modalidades:
a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil, portador 

de visto temporário, sem vínculo empregatício - duração da 
bolsa: 12 (doze) meses, com possibilidade de renovação por mais 
um ano, mediante justificativa circunstanciada assinada pelo 
candidato e chancelada pelo supervisor;

b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empre-
gatício - duração da bolsa: 12 (doze) meses, com possibilidade 
de renovação por mais um ano, mediante justificativa circuns-
tanciada assinada pelo candidato e chancelada pelo supervisor;

c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empre-
gatício em instituições de ensino superior ou instituições 
públicas de pesquisa - duração da bolsa: até 12 meses, sem 
possibilidade de renovação.

§ 1º - O candidato estrangeiro residente no exterior deverá 
comprovar endereço residencial no exterior no momento da 
submissão da candidatura.

§ 2º - Professores substitutos poderão ser aprovados na 
modalidade “a” do inciso IV, sem prejuízo de suas atividades 
de docência, após análise e autorização do Programa de Pós-
-Graduação.

§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do 
inciso IV deverão apresentar comprovação de afastamento da 
instituição de origem, por período compatível com o prazo de 
vigência da bolsa.

§ 4º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso 
IV não poderão realizar o estágio pós-doutoral na mesma insti-
tuição com a qual possuem vínculo empregatício.

2. Do bolsista exige-se:
I- elaborar relatório anual de atividades a ser submetido à 

aprovação do Programa de Pós-Graduação em Estética e Histó-
ria da Arte e encaminhar relatório final em até 60 (sessenta) dias 
após o encerramento da respectiva bolsa;

II- dedicar-se às atividades do projeto;
III - restituir à Capes os recursos recebidos irregularmente, 

quando apurada a não observância das normas do PNPD, salvo 
se motivada por caso fortuito, força maior, circunstância alheia 
a sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e 
fundamentada. A avaliação dessas situações fica condicionada 
à análise e deliberação pela Diretoria Executiva da Capes, em 
despacho fundamentado.

IV - Participar das atividades docentes do PGEHA, com apre-
sentação de programa de curso de extensão e/ou participação 
em disciplinas de pós-graduação, vinculado à pesquisa realizada 
no pós-doutorado.

V - Submeter, dentro do prazo para entrega do relatório 
final, artigo em periódico científico de excelência, individual 
ou em co-autoria, e vinculado à pesquisa realizada no pós-
-doutorado.

3. Benefícios abrangidos na concessão da bolsa
A bolsa concedida no âmbito do PNPD consiste em paga-

mento de mensalidade para manutenção do bolsista, cujo valor 
é de R$ 4.100,00 - referência: março/2019, a ser pago direta-
mente ao bolsista pela Capes.

4. Inscrição
A inscrição para o Programa Nacional de Pós-Doutorado 

- PNPD/Capes - PGEHA/USP será realizada na Secretaria do Pro-
grama de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História 
da Arte da Universidade de São Paulo, mediante a apresentação 
dos seguintes documentos:

I - Formulário de Inscrição - disponível em www.usp.br/
pgeha/formulários

II - Curriculum Lattes ou, no caso de estrangeiros, modelo 
disponível em http://www.capes.gov.br/images/stories/downlo-
ad/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf

III - Plano de trabalho contendo projeto de pesquisa 
resumido (Introdução, revisão bibliografia atualizada, objetivos, 
material e métodos, resultados

esperados e cronograma), elaborado em comum acordo 
com supervisor

credenciado como orientador do Programa em uma das 
seguintes linhas de pesquisa:

a) Teoria e Crítica de Arte;
b) Metodologia e Epistemologia da Arte;
c) História e historiografia; e
d) Produção e circulação da arte.
IV - Parecer elaborado pelo docente responsável a respeito 

do pesquisador e do projeto de pesquisa
V - Cópia do RG ou RNE (no caso de candidato estrangeiro)
VI - Cópia do CPF
VII - Cópia do diploma de Doutor
VIII - Declaração com a carga horária semanal a ser dedica-

da ao Pós-Doutorado
IX - Declaração de reconhecimento de direitos de pro-

priedade intelectual (Anexo III da Resolução 7406, de 03-10-
2017 - http://www.leginf.usp.br/wp-content/uploads/Anexo-
-III_res7406.pdf

X - Em caso de possuir vínculo empregatício, apresentar 
declaração de afastamento da empresa ou instituição, redigido 
em papel timbrado e com assinatura do responsável (Presidente/
Diretor/Reitor)

XI - Termo de ciência da empresa ou instituição para can-
didatos com vínculo empregatício (Anexo I da Resolução 7406, 
de 03-10-2017 - http://www.leginf.usp.br/wp-content/uploads/
Anexo-I_res7406.pdf

XII - Termo de Compromisso, de acordo com a modalidade 
a, b ou c (Anexo II.a ou Anexo II.b ou Anexo II.c da Portaria n 086 
de 03-07-2013 - http://www.capes.gov.br/images/stories/down-
load/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf)

5. Seleção
O processo de seleção compreenderá:
I - Análise do projeto de pesquisa;
II - Análise do currículo do candidato, com ênfase na pro-

dutividade na linha de pesquisa em que se insere o projeto a 
ser executado;

III - Análise da adequação do projeto ao currículo do 
supervisor;

IV - Qualidade, consistência e viabilidade do projeto de 
pesquisa.

da entidade pública, por meio de contas representativas do 
patrimônio público, além das contas de compensação.

A classificação dos elementos patrimoniais considera a 
segregação em circulante e não-circulante, com base em atri-
butos de conversibilidade e exigibilidade. Foram utilizados os 
seguintes critérios para o devido enquadramento em circulante 
e não-circulante: a) em relação aos ativos: como circulante, os 
bens e direitos disponíveis para realização imediata e os que 
tiverem a expectativa de realização até o término do exercício 
seguinte; os demais ativos foram classificados como não-
-circulante; b) em relação aos passivos: como circulante, os 
valores exigíveis até o final do exercício seguinte e aqueles 
correspondentes a valores de terceiros ou retenções em nome 
deles, quando a UNIVERSIDADE for a fiel depositária, indepen-
dentemente do prazo de exigibilidade; os demais passivos foram 
classificados como não-circulante.

Aplicações financeiras: são registradas pelos montantes 
aplicados, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do 
balanço.

Estoques: correspondem aos bens de consumo existentes 
no final do exercício.

Imobilizado: estão demonstrados pelo custo de aquisição e 
ainda não sofreram reavaliações e depreciações. A UNIVERSIDA-
DE está se adequando para atender o cronograma estabelecido 
pela STN 548, de 24-09-2015.

Demais investimentos permanentes: correspondem às ações 
de empresas e demais investimentos que a UNIVERSIDADE 
possui e são avaliados pelo método do custo.

O saldo patrimonial da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO atin-
giu, no final do exercício, o montante de R$ 4.079.986.906,42, 
o que correspondeu um aumento aproximado de 5,44% se 
comparado com o saldo do exercício anterior.

O superávit financeiro apurado no final do exercício tota-
lizou o valor de R$ 381.475.921,64 que, de acordo com as 
normas vigentes, corresponde a diferença positiva entre o ativo 
financeiro e o passivo financeiro.

Vale destacar que de acordo com as novas normas de 
contabilidade aplicadas ao setor público, os restos a pagar não 
processados não fazem parte do Balanço Patrimonial, porém 
continuam sendo uma obrigação inclusa no passivo financeiro 
para efeitos de cálculo do saldo patrimonial e do superávit/
déficit financeiro. Considerando os inscritos no exercício e os 
revigorados de exercícios anteriores, os restos a pagar totaliza-
ram o valor de R$ 411.489.736,89, sendo R$ 303.228.131,88 
de restos a pagar processados e R$ 108.261.605,01 de restos a 
pagar não processados.

Demonstração das Variações Patrimoniais
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as 

alterações verificadas no patrimônio da instituição, resultantes 
ou independentes da execução orçamentária, e indica o resulta-
do patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período, que é apurado pelo 
confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e dimi-
nutivas, apresentou superávit no valor de R$ 202.249.957,66.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
A Demonstração dos Fluxos de Caixa evidencia a capacida-

de de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como 
demonstrar suas necessidades de liquidez, permitindo projetar 
cenários de fluxos futuros de caixa nas atividades operacionais, 
de investimento e de financiamento, e elaborar análises sobre 
eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção 
do financiamento da entidade.

Durante o exercício, a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO gerou 
movimentações de caixa e seus equivalentes nos seguintes 
fluxos:

Na execução orçamentária, as receitas realizadas totaliza-
ram o montante de R$ 717.628.042,12, o que correspondeu 
a um acréscimo de 5,85% em relação à previsão inicial. Esse 
acréscimo foi ocasionado, principalmente, pelo retorno das 
receitas diferidas que foram arrecadadas em anos anteriores. 
Excluindo essas receitas, as que foram arrecadadas efetivamente 
durante o exercício totalizou R$ 704.928.874,01, um acréscimo 
de 3,98% em relação à receita inicial prevista.

Vale destacar que os repasses obrigatórios referentes à 
função Saúde no Estado de São Paulo passaram a ser contro-
lados pelo Fundo Estadual de Saúde (Fundes) em atendimento 
à Lei Complementar 141/2012, que regulamentou o artigo 198, 
§ 3º, da Constituição Federal. Desse modo, parte do repasse 
obrigatório recebido pela UNIVERSIDADE referente à parcela do 
ICMS passou a ser controlado por esse Fundo e foi repassado 
como receita intraorçamentária, enquanto que o restante como 
repasse financeiro.

As despesas empenhadas totalizaram o valor de R$ 
5.349.836.391,61, gerando uma economia orçamentária de 
2,55% em relação à dotação atualizada.

O déficit verificado na execução orçamentária se deve ao 
fato de que o repasse financeiro do Governo do Estado de São 
Paulo não é considerado como receita orçamentária, para não 
haver duplicação de receita conforme preceitua a Lei Comple-
mentar 101/2000. Isto ocorre em razão da alocação dos recursos 
do Tesouro do Estado estar consignado na Lei Orçamentária 
Anual somente na despesa orçamentária, gerando o desequi-
líbrio, mas não representando irregularidade (Portaria STN/MF 
339/2001 e Lei Complementar 101/2000, artigo 50, § 1º).

O superávit financeiro não é receita do exercício em referên-
cia, já que foi em exercício anterior, mas constituiu disponibilida-
de para utilização em 2018. Portanto, encontra-se detalhado no 
campo “saldo de exercícios anteriores”, servindo como fonte de 
recursos para créditos adicionais (Lei 4.320/1964, artigo 43, § 1º, 
inciso I, e § 2º). Durante o exercício de 2018, a UNIVERSIDADE 
utilizou recursos provenientes de superávit financeiro apurado 
no balanço patrimonial de 2017 no valor de R$ 241.196.697,00.

Para adequar a distribuição orçamentária inicial com as 
necessidades da UNIVERSIDADE, foram realizadas reprograma-
ções orçamentárias durante o exercício, devidamente aprovadas 
pelas instâncias envolvidas.

Balanço Financeiro
O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas 

orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de 
natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espé-
cies provenientes do exercício anterior, e os que são transferidos 
para o exercício seguinte.

Foi utilizado o conceito de receita orçamentária ordinária 
para as receitas que possuem características de alocação livre 
entre a origem e a aplicação de recursos e, dessa forma, aten-
derem quaisquer finalidades. A receita orçamentária vinculada 
corresponde àquela cuja alocação entre a origem e a aplicação 
de recursos está vinculada e, portanto, não podem ser aplicadas 
livremente. As transferências financeiras recebidas referem-se 
ao repasse de recursos financeiros do Governo Estadual para 
atender as despesas realizadas na fonte Tesouro do Estado.

Durante o exercício, as disponibilidades financeiras aumen-
taram em R$ 198.258.286,15, o que corresponde a um aumento 
de aproximadamente 33,34% se comparados os saldos finais 
dos exercícios de 2017 e 2018:

EXERCÍCIO SALDO EM 31/12

2017 594.714.743,01
2018 792.973.029,16
VARIAÇÃO (EM R$) 198.258.286,15
VARIAÇÃO (EM %) 33,34%

Balanço Patrimonial
O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evi-

dencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Receitas Diferidas
A conta de receitas diferidas finalizou o exercício com saldo zerado, conforme movimentações demonstradas a seguir:

FONTE DE RECURSOS SALDO INICIAL RETORNO DA RECEITA DIFERIDA DIFERIMENTO DA RECEITA SALDO FINAL

Recursos Próprios 6.869.202,76 6.869.202,76 0,00 0,00
Recursos Vinculados Federais 5.829.965,35 5.829.965,35 0,00 0,00
TOTAL 12.699.168,11 12.699.168,11 0,00 0,00

Receitas Realizadas
Observa-se que no momento do recebimento a UNIVERSI-

DADE registrou como receita intraorçamentária o valor arreca-
dado de R$ 32.593.370,73 e providenciou o ajuste no SIAFEM, 
conforme orientações da Contadoria Geral do Estado.

Investimentos
Foram negociadas, no decorrer do exercício de 2018, na 

Bolsa de Valores de São Paulo, ações oriundas de heranças 
vacantes e próprias. No primeiro trimestre do exercício, a UNI-
VERSIDADE alienou 854.032 ações, entre ordinárias e preferen-
ciais, cujo valor arrecadado foi de R$ 21.055.369,28.

Auditoria Independente
A UNIVERSIDADE não possui análise de empresa de audi-

toria independente.
São Paulo, 31-12-2018
Katia Keiko Ikeda - Contador - CRC 1SP254113/O-0
Acácio Rogério de Lima - Diretor do Departamento de 

Finanças
Luiz Gustavo Nussio - Coordenador de Administração Geral
Vahan Agopyan - Reitor

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA
 Portaria PRCEU-7, de 27-3-2019

Determina o nível de vinculação dos Programas da 
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da 
Universidade de São Paulo e designa seus respec-
tivos Coordenadores

A Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária, da Uni-
versidade de São Paulo, de acordo com as normas regimentais e 
estatutárias, e nos termos do artigo 15, inciso II, do Regimento 
Geral da Universidade de São Paulo, baixado pela Resolução 
3.745/1990, expede a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Designa, a partir desta data, Coordenadores de 
Programas da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária 
da Universidade de São Paulo.

Artigo 2º - Programas que integram o Programa USP 
Comunidade:

I - Incubadora USP de Cooperativas Populares: Coordenador 
Prof. Dr. Reinaldo Pacheco da Costa, em recondução;

II - USP Aberta à Terceira Idade: Coordenador Dr. Egídio Lima 
Dorea, em recondução;

III - USP Aproxima-Ação: Coordenadora Profa. Dra. Ana 
Estela Haddad, em recondução;

IV - USP Diversidade: Coordenadora Profa. Dra. Ana Paula 
Morais Fernandes, em recondução; e

V - USP Legal: Coordenadora Dra. Cleide Felício de Carvalho 
Carrara.

Parágrafo único - Designa, ainda, a partir desta data, a 
Profa. Dra. Ana Lucia Pompeia Fraga de Almeida, para atuar 
como Coordenadora Geral dos Programas que integram o USP 
Comunidade da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária 
da Universidade de São Paulo.

Artigo 3º - Programas vinculados diretamente ao Gabinete 
da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária:

I - Giro Cultural USP: Coordenador Prof. Dr. Ricardo Ricci 
Uvinha;

II - Nascente USP: Coordenador Prof. Dr. Luiz Claudio 
Mubarac; e

III - USP e as Profissões: Coordenadora Profa. Dra. Dionísia 
Aparecida Cusin Lamônica.

Artigo 4º - A presente Portaria entra em vigor a partir de 
sua publicação.

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Portaria PRP-694, de 25-3-2019

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de destina-
ção 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 25-5-2009, e considerando a 
Lei Complementar 1.074, de 11-12-2008, bem como a Portaria 
GR-4.078, de 19-2-2009, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Diante da indicação de nova vigência do projeto 
de pesquisa fica prorrogado o prazo de destinação do emprego 
público criado pela Lei Complementar 1.074/2008, ocupado 
atualmente pela servidora Andrea Carla Quiapim da Silva e 
distribuído junto à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto (FFCLRP) pela Portaria PRP-28, de 22-06-2009, 
para continuar atendendo o Programa de Concessão de Téc-
nico 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 1131761 Maria Helena de Souza 
Goldman

31-05-2019

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 01-03-2019. (Processo 
USP 2009.1.9017.1.1).
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