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fotocópia do comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição de R$ 70,00 - realizado através de depósito bancário 
identificado na conta no. 17.108-5 – agência 6933-7, Banco do 
Brasil em nome da Faculdade de Odontologia de Araraquara – 
UNESP (CNPJ 48.031.918/0024-10). Não haverá devolução da 
taxa de inscrição.

fotocópia do comprovante de inscrição no Conselho Regio-
nal de Odontologia do Estado de São Paulo. O candidato que 
não possuir inscrição no CRO-SP poderá se inscrever condi-
cionalmente, desde que apresente documento atestando a 
inscrição antes do início das atividades clínicas.

A Faculdade de Odontologia de Araraquara não se respon-
sabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores ou da rede de internet, ou por 
outros motivos que impossibilitem a efetivação do processo de 
inscrição. O descumprimento das instruções para inscrição via 
internet implicará no indeferimento da inscrição.

O candidato deverá acompanhar no site http://www.foar.
unesp.br/index.php#!/pos-graduacao/lato-sensu/programas-de-
-pos-graduacao/ciencias-odontologicas/discentes/exame-de-
-selecao/ o deferimento ou indeferimento da sua inscrição no dia 
24-10-2019. Somente os candidatos cuja inscrição foi deferida 
poderão participar do exame de seleção.

O exame de seleção constará de:
Prova Escrita: conhecimentos gerais abrangendo as áreas 

de interesse, incluindo conhecimentos aplicados de Disciplinas 
Básicas e Metodologia de Pesquisa;

Entrevista;
Exame de proficiência em Inglês (Interpretação de texto 

sem uso de dicionário). Estão dispensados deste exame os candi-
datos que apresentarem comprovante de proficiência em língua 
inglesa das seguintes instituições e respectivas pontuações: 
TOEIC (450), IELTS (4), TOEFL Computer based (150), TOEFL Inter-
net based (50), TOEFL ITP (400), WAP (50), TEAP (50). Os com-
provantes deverão ter sido expedidos há, no máximo, 24 meses, 
contados a partir da data agendada para a Prova Escrita. Testes 
não previstos serão analisados pelo Conselho do Programa;

Prova prática (área de Ortodontia): Técnica de confecção do 
aparelho ortodôntico removível e confecção de arcos ideais para 
Ortodontia Fixa Corretiva.

Avaliação do Curriculum Vitae da Plataforma Lattes e dos 
documentos comprobatórios. IMPORTANTE: O candidato deverá 
apresentar documentação comprobatória organizada na sequ-
ência dos itens abaixo. Cada documento deverá ser numerado 
no canto superior direito, com o respectivo número do item. A 
numeração poderá se repetir caso, no mesmo item, ocorra a 
apresentação de mais de uma atividade. Todos os documentos 
apresentados deverão estar informados no Currículo Lattes. 
Para as provas presenciais, os candidatos deverão trazer uma 
fotocópia dos documentos comprobatórios e o currículo Lattes 
impresso no dia da prova. Para as provas a distância (área de 
Odontopediatria), os documentos serão solicitados via Skype, no 
momento da realização da entrevista.

1) Estágio ou monitoria realizado na área
2) Estágio ou monitoria realizado em áreas afins
3) Realização de Iniciação científica
4) Apresentação de pôster em eventos científico Local
5) Apresentação oral em eventos científico Local
6) Apresentação de pôster em eventos científico Nacional
7) Apresentação oral em eventos científico Nacional
8) Apresentação de pôster em eventos científico Interna-

cional
9) Apresentação oral em eventos cientifico Internacional
10) Artigos de pesquisa aceito ou publicados em Periódico 

Internacional
11) Artigos de pesquisa aceito ou publicados em Periódico 

Nacional
12) Casos clínicos aceitos/publicados em Periódico Inter-

nacional
13) Casos clínicos aceitos/publicados em Periódico Nacional
14) Artigo de Pesquisa submetido em Periódico Interna-

cional
15) Artigo de Pesquisa submetido em Periódico Nacional
16) Caso Clinico submetido em Periódico Internacional
17) Caso Clinico submetido em Periódico Nacional
18) Realizou ou está realizando curso de Especialização, 

Atualização ou Aperfeiçoamento
19) Premiação/honra ao mérito
20) Cursos de curta duração realizados
ATENÇÃO: Todas as informações contidas nos documentos 

comprobatórios deverão estar registradas no currículo Lattes.
Horário das provas:
Prova Escrita, e Exame de Proficiência em Inglês: 12-11-

2019, a partir das 9:00 h (horário oficial de Brasília). Prova 
Prática (área de Ortodontia): 12-11-2019, a partir das 9:00 h 
(horário oficial de Brasília). Duração máxima de 3 h.

Entrevista: 12-11-2019, a partir das 14 h (horário oficial 
de Brasília).

A lista de material necessário para a prova prática da área 
de Ortodontia encontra-se junto ao arquivo das referências 
bibliográficas.

Não será admitido no local o candidato que se apresentar 
após início dos exames. Não haverá segunda chamada para 
as provas.

Para a área de Odontopediatria, a prova escrita, o exame 
de Proficiência em Inglês e a Entrevista serão realizados 
a distância. Para isso, os candidatos deverão ter acesso à 
internet de alta velocidade, uma webcam e o programa Skype 
instalado no computador. Os candidatos deverão informar 
corretamente seu usuário Skype no momento da inscrição e 
deverão confirmar a solicitação de contato via Skype em até 
01-11-2019. A Faculdade de Odontologia de Araraquara não 
se responsabiliza por problemas na conexão do candidato. O 
contato para realização do exame será realizado utilizando 
o nome de usuário do Skype fornecido no momento das 
inscrições. O link para acesso às provas será fornecido aos 
candidatos via Skype, na data e horário agendado para início 
do processo seletivo.

Ao aluno que não obtiver nível suficiente aprovação na 
prova de proficiência em idioma estrangeiro, será oferecida 
outra oportunidade para realização dessa prova no prazo máxi-
mo de 1 ano após sua matrícula inicial no programa.

Serão desclassificados os candidatos que obtiverem nota 
inferior a 5,0 na prova teórica. A pontuação obtida na análise 
do currículo e na entrevista serão utilizados para a classificação 
final dos candidatos. Os aprovados serão classificados em ordem 
decrescente, de acordo com o número de vagas disponíveis. Os 
critérios de desempate serão: 1) Maior nota na Prova Escrita; 
2) Maior nota na Análise de Curriculum Lattes e 3) Maior nota 
na Entrevista.

O Programa para a Prova Escrita bem como as referên-
cias bibliográficas encontram-se à disposição no site http://
www.foar.unesp.br/index.php#!/pos-graduacao/lato-sensu/
programas-de-pos-graduacao/ciencias-odontologicas/discentes/
exame-de-selecao/

O resultado da classificação final será divulgado a partir do 
dia 13-12-2019 pelo site http://www.foar.unesp.br/index.php#!/
pos-graduacao/lato-sensu/programas-de-pos-graduacao/cien-
cias-odontologicas/discentes/exame-de-selecao/ e nos murais 
da Seção Técnica de Pós-Graduação.

Outras informações serão fornecidas aos interessados na 
Divisão Técnica Acadêmica da Faculdade de Odontologia (email: 
posgradu@foar.unesp.br; Telefone: +55 16 3301-6527 ou +55 
16 3301-6528).

 DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO

 DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Divisão de Contratos
 Apostila do Diretor, de 19-09-2019
Concessão de Reajuste
Apostilamento 02 ao Contrato 70/2017 - Processo 01-P-

25353/2015
Contratante: Universidade Estadual de Campinas
Contratada: Strategic Security Proteção Patrimonial Ltda.
Com fundamento no art. 65, § 8º, da Lei Federal 8.666/93, 

ficam os preços unitários contratados reajustados em 2,51%, a 
partir de 02-06-2018, de acordo com previsão contida na Cláu-
sula 2 do contrato em epígrafe, conforme variação do IPC-FIPE 
no período junho/2017 a junho/2018. Com este reajuste o novo 
valor global do contrato será de R$ 486.933,49.

 Apostila do Diretor, de 19-09-2019
Concessão de Reajuste
Apostilamento 03 ao Contrato 70/2017 - Processo 01-P-

25353/2015
Contratante: Universidade Estadual de Campinas
Contratada: Strategic Security Proteção Patrimonial Ltda.
Com fundamento no art. 65, § 8º, da Lei Federal 8.666/93, 

ficam os preços unitários contratados reajustados em 3,88%, a 
partir de 02-06-2019, de acordo com previsão contida na Cláu-
sula 2 do contrato em epígrafe, conforme variação do IPC-FIPE 
no período junho/2018 a junho/2019. Com este reajuste o novo 
valor global do contrato será de R$ 498.109,47.

 SECRETARIA GERAL

 Comunicado
O Diretor da Faculdade de Engenharia Agrícola convoca o 

pessoal docente, discente e técnico-administrativo para eleição 
de seus respectivos representantes na Congregação, mandato 
complementar, a saber: docentes: MS-6: 01 suplente; discentes: 
01 titular e 04 suplentes; técnico-administrativos: 02 suplentes. 
As eleições serão realizadas nos 02 e 03-10-2019, das 9 às 17 
horas, nas dependências da Faculdade e dentro doas normas 
fixadas pela Resolução GR 19/2017.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS

 Apostila do Diretor, de 19-09-2019
Concessão de Reajuste
Apostilamento ao Contrato 307/2015 - Processo 15P-

26856/2014
Contratante: Universidade Estadual de Campinas
Contratada: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S/A
Com fundamento no art. 65, § 8º, da Lei Federal 8.666/93, 

fica o preço total contratado reajustado em 4,66%, a partir 
de 17-03-2019, de acordo com previsão contida na cláusula 6 
do contrato em epígrafe, conforme variacao do CADTERC no 
período de 03/2018 a 03/2019. Com este reajuste o novo valor 
total do contrato passa a ser de R$ 441.232,32 - na base mensal 
de R$ 36.769,36.

 Apostila do Diretor, de 19-09-2019
Concessão de Reajuste
Apostilamento ao Contrato 307/2015 - Processo 15P-

26856/2014
Contratante: Universidade Estadual de Campinas
Contratada: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S/A
Com fundamento no art. 65, § 8º, da Lei Federal 8.666/93, 

fica o preço total contratado reajustado em 4,66%, a partir 
de 17-03-2019, de acordo com previsão contida na cláusula 6 
do contrato em epígrafe, conforme variação do CADTERC no 
período de 03/2018 a 03/2019. Com este reajuste o novo valor 
total do contrato passa a ser de R$ 441.232,32 - na base mensal 
de R$ 36.769,36.

 Universidade Estadual 
Paulista
 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA
 Comunicado
Estarão abertas, no período de 23.09 a 14-10-2019 (início: 

8:00 h do dia 23-09-2019 e encerramento as 16 horas do dia 
14-10-2019 – horário oficial de Brasília), as inscrições para pre-
enchimento de 11 vagas para o curso de Mestrado e 21 vagas 
para o curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Odontológicas, assim distribuídas: Área de Diagnóstico 
e Cirurgia: 3 de mestrado e 5 de doutorado, Área de Odonto-
pediatria: 3 de mestrado e 3 de doutorado, Área de Dentística 
Restauradora: 5 de mestrado e 8 de doutorado e a Área de 
Ortodontia: 05 de Doutorado.

As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet. 
Para inscrever-se o candidato deverá acessar o endereço ele-
trônico: (http://www.foar.unesp.br/index.php#!/pos-graduacao/
lato-sensu/programas-de-pos-graduacao/ciencias-odontologi-
cas/discentes/exame-de-selecao/), preencher a ficha de inscri-
ção, anexar cópia dos documentos obrigatórios e submeter a 
inscrição.

Documentos necessários para a inscrição:
foto 3x4 (inserida no campo adequado do Currículo Lattes)
fotocópia do Diploma de Cirurgião-Dentista (frente e verso) 

ou comprovante de conclusão expedido por Seção competente 
da IES que o candidato está cursando ou documento da Ins-
tituição de Ensino atestando que poderá concluir o Curso de 
Graduação antes da data fixada para a matrícula.

fotocópia da certidão de nascimento ou casamento;
fotocópia do documento militar, para o candidato brasileiro 

do sexo masculino, no qual conste a comprovação de estar em 
dia com as obrigações militares;

fotocópia do título de eleitor e Certidão de Quitação Elei-
toral emitida pelo TSE há no máximo 30 dias, para candidatos 
brasileiros;

fotocópia da cédula de identidade ou documento equi-
valente;

fotocópia do CPF, para candidatos brasileiros;
Para os candidatos estrangeiros a fotocópia do passaporte 

substitui os documentos militar, título de eleitor, cédula de 
identidade e CPF. Os candidatos estrangeiros aprovados no 
processo seletivo deverão providenciar para a matrícula os 
seguintes documentos: CPF, RNE (Registro Nacional de Estran-
geiro) e CRO-SP.

Curriculum Vitae obrigatoriamente gerado pela Plataforma 
Lattes Brasil (http://lattes.cnpq.br, tanto para candidatos brasi-
leiros como estrangeiros). Fotocópia do Curriculum Vitae gerado 
na Plataforma Lattes e dos documentos comprobatórios das 
informações inseridas no currículo Lattes deverão ser apresenta-
dos no dia do exame de seleção, conforme descrito abaixo. Não 
serão aceitos documentos comprobatórios originais.

 Extrato de Convênio
Processo: 18.1.1057.09.9
Convênio que celebra a Universidade de São Paulo com 

interveniência da Faculdade de Ciências Farmacêuticas - FCF e 
Eurofarma Laboratórios S.A..

Objeto do convênio: Desenvolvimento de sistema lipídico 
nanoestruturado contendo besifloxacino para tratamento tópico 
de infecções oculares em cães e gatos.

Vigência: de 10-06-2019 a 09-06-2022

 MUSEU PAULISTA

 Extrato de Contrato
Termo de Aceite
Processo 2018.1.13.33.0
Contrato 0011/2018-MP
O Museu Paulista da USP, CNPJ 63.025.530/0032-00 e 

SHL Comércio de Móveis EIRELLI, CNPJ 27.646.685/0001-02, 
declaram encerrado, em 31-05-2019, o Contrato 0011/2018-MP, 
assinado em 26-02-2019, sem que haja ônus ou sanções para 
as partes. O Museu Paulista e a declaram ter cumprido o objeto 
do Contrato 0011/2018-MP, se dão reciprocamente plena, geral 
e irrevogável quitação.

São Paulo, 31-05-2019
 Extrato de Contrato
Processo: 19.1.00171.33.6
Contrato 1712/2019
Contratante: Universidade de São Paulo
Contratada: Licitamais Tecnologia da Informação Eireli
CNPJ: 06.263.134/0001-81
Objeto: Aquisição de disco rígido
Modalidade: Pregão - Compras e Serviços
Parecer Jurídico: PG.P. 773/12-RUSP e PG.P. 10132/18-RUSP, 

emitidos pela Procuradoria Geral em 21-03-2012 e 19-09-2018, 
respectivamente.

Valor do Contrato: R$ 7.860,00
Vigência: O presente contrato terá sua vigência adstrita 

ao recebimento definitivo de seu objeto e seu respectivo 
pagamento.

Classificação Funcional Programática: 12.392.1043.5297
Classificação da Despesa Orçamentária: 3.3.90.30.61
Data da Assinatura: 02-09-2019

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

 Extrato de Contrato
Processo: 2018.1.383.62.6
Contrato: 013/2019
Contratante: Hospital Universitário da USP
Contratado: RTA Comércio e Serviços de Assistência Técnica 

Ltda.
Objeto: Contrato objetivando a prestação de serviços de 

manutenção corretiva e preventiva em sistema de fornecimento 
ininterrupto de energia “no-break”.

Modalidade: Inexigibilidade
Valor Global do Contrato: R$ 49.776,00
Vigência: 12 meses a partir de 01-07-2019
Classificação Funcional Programática: 10.302.930.5274 - 

Fonte de Recursos 1 ou 4
Item de Despesa 3.3.90.39.80
Data da assinatura: 28-06-2019 

 INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS

 Despacho do Diretor, de 19-09-2019
Ratificando o ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO, anexo ao processo em epígrafe, de acordo com 
Art. 26, da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, combi-
nando com Art. 1º, inciso I, alínea “i” da Portaria GR 6.561 de 
16-06-2014, alterada pela Portaria GR 6.685 de 16-10-2015.

Unidade Interessada: INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
Processo 2019.1.00787.76.0
Contratado: CENTRO DE AUTORIA E CULTURA LTDA
CNPJ 21.590.974/0001-42
Valor: R$ 30.000,00

 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

 Extrato de Convênio
Proc.: 2019.1.512.44.3
Partícipes: Instituto de Geociências da USP e Okayama 

University
Interveniente: Instituto de Geociências da USP.
Objeto: convênio acadêmico internacional do Instituto de 

Geociências/USP com a Okayama University, do Japão
Prazo: 5 anos, a partir da assinatura.
Data da assinatura: 28-08-2019.

 INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS

 Despacho do Diretor, de 19-09-2019
Processo 2019.1.663.75.1
Ratificando o Ato Declaratório de Inexigibilidade de Licita-

ção, de acordo com Artigo 25, da Lei Federal no.8666/93, e suas 
alterações posteriores, com base na Portaria GR 6.561/2014 e 
suas alterações posteriores.

Unidade Interessada: Instituto de Química de São Carlos
Contratada: FRM Com e Serviços Ltda ME
Valor: R$ 2.300,00

 Universidade Estadual 
de Campinas
 REITORIA

 Portaria GR 88/2019, de 18-09-2019
Designa Grupo de Trabalho para analisar demandas da 

Orquestra Sinfônica da Unicamp
O Reitor da Universidade Estadual de Campinas baixa a 

seguinte Portaria:
Artigo 1º- Considerando a necessidade de analisar as 

demandas apresentadas por integrantes da Orquestra Sinfônica 
da Unicamp, fica criado Grupo de Trabalho com os membros 
relacionados abaixo, sob a presidência do primeiro, com o obje-
tivo de apresentar relatório sobre a pertinência e a viabilidade 
de atendimentos das demandas:

Prof. Dr. FERNANDO AUGUSTO DE ALMEIDA HASHIMOTO
Prof. Dr. ANGELO JOSE FERNANDES
Dr. ANDREI VINICIUS GOMES NARCIZO
Dra. ANA CAROLINA DE MOURA DELFIM MACIEL
Sr. EDUARDO PINHEIRO FREITAS
Sra. FERNANDA VANESSA VIEIRA
Sr. FERNANDO ORSINI HEHL
Parágrafo único. O Grupo de Trabalho terá assessoria da 

Dra. LUCIANA ALBOCCINO BARBOSA CATALANO e será secreta-
riado pela servidora RENATA GOBI CHIULLE DEL TIO.

Artigo 2º- O Grupo de Trabalho terá o prazo de 60 dias para 
conclusão dos trabalhos.

Artigo 3º - Esta Portaria GR entrará em vigor na data de 
sua publicação.

de Saúde e/ou da Assembleia Legislativa do Estado, mediante 
convênio(s) e/ou emenda(s) parlamentar(es).” (NR)

Artigo 2º - O artigo 5º fica acrescido dos incisos VII, VIII e IX.
“Artigo 5º - ...
...
VII - Terapeuta Ocupacional: 15 (quinze) ou 30 (trinta) horas 

semanais, com remuneração, respectiva, de 50% do Superior S1-A 
ou 100% do Superior S1-A, de acordo com a Tabela Salarial da USP;

VIII - Farmacêutico: 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas sema-
nais, com remuneração, respectiva, de 50% do Superior S1-A ou 
100% do Superior S1-A, de acordo com a Tabela Salarial da USP;

IX - Fonoaudiólogo: 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas sema-
nais, com remuneração, respectiva, de 50% do Superior S1-A ou 
100% do Superior S1-A, de acordo com a Tabela Salarial da USP.”

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. (Proc. 2019.1.14984.1.6).

 Portaria GR 7488, de 19-09-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º - O emprego público 1168592, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR 6480/2013, fica redistribuído da Faculdade de Direito para a 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 04-02-2019 (Proc. USP 
05.1.3127.48.2).

Portaria GR 7489, de 19-09-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º - O emprego público 1197100, Básico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria GR 
4894/2011, fica redistribuído do Centro de Práticas Esportivas da 
Universidade de São Paulo para a Prefeitura do Campus USP de 
Ribeirão Preto.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 07-03-2019 (Proc. USP 
11.1.712.63.1).

Portaria GR 7490, de 19-09-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º - O emprego público 1163345, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR 4576/2009, fica redistribuído da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo para a Reitoria.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 21-03-2019 (Proc. USP 
10.1.2403.16.3).

Portaria GR 7491, de 19-09-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º - O emprego público 1194992, Básico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria GR 
4338/2009, fica redistribuído do Centro de Práticas Esportivas da 
Universidade de São Paulo para a Escola de Educação Física e 
Esporte de Ribeirão Preto.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 04-02-2019 (Proc. USP 
10.1.384.63.3).

Portaria GR 7492, de 19-09-2019

Dispõe sobre redistribuição de cargo de Professor 
Titular

O Reitor da Universidade de São Paulo, consoante o deli-
berado pela Comissão de Atividades Acadêmicas, em sessão de 
09-09-2019, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O cargo de Professor Titular 1027921, ref. 
MS-6, da PG do QDUSP, fica redistribuído do Departamento de 
Enfermagem Geral e Especializada para o Departamento de 
Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública, ambos da Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação

 SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DA USP

 Extrato de Contrato
Aditamento de Termo Contratual
Processo: 2018.1.23.69.7
Contratante: Universidade de São Paulo
Contrato Original: PEP2018
Aditamento: PEP Invoice Number 62969
Contratada: Psychoanalytic Eletronic Publishing, Inc. (PEP)
Objeto: Renovação da assinatura da Base de Dados PEP-WEB.
Valor Total: USD 12,075.00
Valor Total Estimado: R$ 54.337,50
Classificação Funcional Programática: 12.364.1043.5305
Classificação dos Recursos: 33904090 - Fonte: 01
Data da Assinatura:17/09/2019
Vigência do Aditamento: 17-09-2019 a 16-09-2020
Parecer Jurídico: PG.P.nº06162/2019 de 12-09-2019

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO

 Extrato de Contrato
Convênio Estágio de Estudante Internacional
Processo: 2019.1.765.22.8
Convenente: Universidade de São Paulo - Escola de Enfer-

magem de Ribeirão Preto
Signatária: Profª Drª Maria Helena Palucci Marziale - Diretora
Concedente: Université du Québec à Trois-Rivières - UQTR
Signatário: Sylvain Benoit - Director International and 

Recruitment Office
Objeto: Permitir que a estagiária Daniele Maria Nogueira 

utilize as ferramentas teóricas e metodológicas aprendidas 
durante seus estudos, para identificar suas habilidades e validar 
objetivos profissionais.

Fundamento Resolução USP 6966 de 21-10-2014 e pela 
Portaria USP 6580 de 21-10-2014 alterada pela Portaria USP 
6631 de 27-02-2015, Lei 11.788/2008 e Resolução USP 5528/09

Assinatura: 04-09-2019.
Vigência: 20-11-2019 a 15-01-2020.

 FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

 Extrato de Convênio
Processo: 18.1.1058.09.5
Convênio que celebra a Universidade de São Paulo com 

interveniência da Faculdade de Ciências Farmacêuticas - FCF e 
Eurofarma Laboratórios S.A..

Objeto do convênio: Desenvolvimento de sistemas nano-
estruturados contendo cloxacilina benzatina com potencial 
aplicação no tratamento de mastite em ruminantes.

Vigência: de 10-06-2019 a 09-06-2022
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