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Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1235079, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da Lei 
14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 178780, decor-
rente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em razão da 
exoneração a pedido do Professor Cesar Alexis Galera ocorrida 
em 19-02-2014, e extinto por força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7997, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, conside-
rando o disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, 
de 14-05-2012, baixa a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1235206, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da Lei 
14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 300020, decorren-
te da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em razão da exone-
ração a pedido do Professor Eduardo Lobo Lustosa Cabral ocorrida 
em 13-09-2019, e extinto por força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7998, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1234889, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da Lei 
14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 203866, decor-
rente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em razão da 
exoneração a pedido do Professor Frederico Luiz Dulley ocorrida 
em 01-09-2015, e extinto por força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7999, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1234781, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da 
Lei 14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 139939, 
decorrente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em 
razão da exoneração a pedido da Professora Heloisa Helena 
Ciqueto Peres ocorrida em 26-03-2014, e extinto por força do 
caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-8000, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1234862, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da Lei 
14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 300594, decorrente 
da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em razão da exoneração 
a pedido da Professora Nicole Raymonde Demarquette ocorrida em 
28-02-2016, e extinto por força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-8001, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1235192, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da 
Lei 14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 156280, 
decorrente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em 
razão do falecimento do Professor Jose Elpidio Barbosa ocorrido 
em 09-05-2019, e extinto por força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

 Portarias do Reitor, de 28-7-2020
Designando:
nos termos do inciso IV do artigo 3º da Lei Federal 10.520/2002, 

combinado com o disposto no inciso IV do artigo 3º do Decreto 
Estadual 47.297/2002, e alínea “b”, inciso I, do artigo 1º da Portaria 
GR 6.561/2014, José Antonio Berro (Certificação USP 19/2006), 
Evandro Martins (Certificação Fundap 162097), Camila Giorgia 
Venancio (Certificações Fundap 241144 e 263385), Sandro Garcia 
Pereira (Certificação Fazesp 4017/2015) e Daniel Aurélio Durigan 
(Certificação Fundap 162095) para atuarem como Pregoeiros nos 
procedimentos licitatórios a serem instaurados na Prefeitura do 
Campus USP de São Carlos (Pusp-SC), através da modalidade de 
pregão em ambiente eletrônico e/ou presencial, conforme suas 
respectivas formações/capacitações, objetivando a aquisição de 
bens e serviços comuns; para compor a Equipe de Apoio, ficam 
designados os servidores Ives Luiz Gallo, Carlos Augusto Gomide, 
Osvaldo Vigário, Olívio Daniel Ferrari, Leonardo Prenholato e Camila 
Aparecida da Costa; os pregoeiros acima designados poderão atuar 
como suplente de Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio; esta Portaria 
vigorará pelo prazo de um ano, a contar da data de sua publicação; 
Proc. USP 2010.1.1525.52.4;

os membros a seguir relacionados para comporem Grupo 
de Trabalho com o objetivo de elaborar proposta para a criação 
de Centro Digital de Compras Compartilhadas e definir rotinas 
e procedimentos para aquisição de serviços e materiais: Prof. 
Dr. Flávio Vieira Meirelles, na qualidade de Coordenador; Prof. 
Dr. Fábio Müller Guerrini; Prof. Dr. Hermes Fajersztajn; Prof. Dr. 
Sérgio de Albuquerque; e Sílvia Assunção Mathias Gonçalves; 
o Grupo de Trabalho ora designado deverá apresentar relatório 
com propostas em até 60 dias.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES

 Despacho do Responsável, de 28-07-2020
Pregão 47/2020
Objeto: Serviço de Linguística (Tradução de Artigos)
Processo 20.1.00575.27.7
Homologando o julgamento referente ao Pregão 47/2020 

– ECA, conforme adjudicação do Pregoeiro e Autorizo a despesa.
Empresa(s) Adjudicada(s):
Fornecedor 881406 – MS Traduções Ltda.– R$ 5.400,00

 ESCOLA POLITÉCNICA

 Portaria DIR-2.677, de 28-7-2020

Dispõe sobre a Eleição para Escolha dos 
Representantes (Titular e Suplente) dos Antigos 
Alunos de Graduação para a Congregação da 
Escola Politécnica da USP

A Diretora da Escola Politécnica da USP, conforme disposto 
no artigo 45, inciso X do Estatuto da USP e no artigo 4º, inciso 

falecimento do Professor Evangelo Tadeu Terra Ferreira ocorrido 
em 24-03-2014, e extinto por força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7988, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1232606, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da 
Lei 14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 196770, 
decorrente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em 
razão do falecimento do Professor Isaias Custodio ocorrido em 
25-03-2015, e extinto por força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7989, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1232886, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da Lei 
14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 159620, decor-
rente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em razão do 
falecimento da Professora Maria Cristina Silva Costa ocorrido 
em 26-09-2013, e extinto por força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7990, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1232274, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da Lei 
14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 304069, decor-
rente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em razão do 
falecimento da Professora Maria do Carmo Santos Domite ocorrido 
em 06-06-2015, e extinto por força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7991, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1235001, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da 
Lei 14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 143871, 
decorrente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em 
razão do falecimento do Professor Mario Miranda Filho ocorrido 
em 12-11-2018, e extinto por força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7992, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1233041, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da Lei 
14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 305120, decor-
rente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em razão do 
falecimento do Professor Paulo Teng An Sumodjo ocorrido em 
28-11-2014, e extinto por força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7993, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1233190, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da Lei 
14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 299855, decor-
rente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em razão do 
falecimento do Professor Sergio Eiger ocorrido em 11-08-2014, 
e extinto por força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7994, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1232223, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da Lei 
14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 202223, decor-
rente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em razão do 
falecimento da Professora Walquiria Fonseca Duarte ocorrido 
em 04-10-2013, e extinto por força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7995, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1234714, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da 
Lei 14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 146579, 
decorrente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em 
razão da exoneração a pedido do Professor Antonio Augusto 
Coppi Maciel Ribeiro ocorrida em 17-03-2014, e extinto por 
força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7996, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Resolução USP-7979, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1232550, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da Lei 
14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 141240, decor-
rente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em razão da 
exoneração a pedido da Professora Marli Quadros Leite ocorrida 
em 12-01-2014, e extinto por força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7980, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1232304, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da 
Lei 14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 141372, 
decorrente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em 
razão da exoneração a pedido da Professora Marta Teresa da 
Silva Arretche ocorrida em 02-02-2014, e extinto por força do 
caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7981, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1232525, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da Lei 
14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 307424, decor-
rente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em razão da 
exoneração a pedido do Professor Nabil Georges Bonduki ocorrida 
em 30-07-2013, e extinto por força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7982, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1234765, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da Lei 
14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 319155, decorren-
te da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em razão da exone-
ração a pedido do Professor Sebastião Luiz Aguiar Greghi ocorrida 
em 18-02-2014, e extinto por força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7983, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1232975, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da 
Lei 14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 143383, 
decorrente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em 
razão do falecimento do Professor Ailton Luchiari ocorrido em 
06-10-2016, e extinto por força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7984, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1232762, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da Lei 
14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 148873, decor-
rente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em razão do 
falecimento da Professora Aline Aparecida Pizzirani-kleiner ocorrido 
em 07-02-2014, e extinto por força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7985, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1232835, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da Lei 
14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 169927, decor-
rente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em razão do 
falecimento do Professor Carlos Seihiti Orii Yokoi ocorrido em 
08-05-2017, e extinto por força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7986, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1234668, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da Lei 
14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 197505, decor-
rente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em razão do 
falecimento do Professor Coriolano de Marins e Dias Neto ocorrido 
em 24-06-2015, e extinto por força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7987, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1233203, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da Lei 
14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 309133, decor-
rente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em razão do 

Lei 14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 178187, 
decorrente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em 
razão da exoneração a pedido da Professora Elaine Aparecida 
Del Bel Belluz Guimarães, ocorrida em 01-01-2014, e extinto por 
força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7971, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1234919, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da 
Lei 14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 308706, 
decorrente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em 
razão da exoneração a pedido do Professor Ernesto Julian 
Goldberg Birgin, ocorrida em 19-01-2015, e extinto por força do 
caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7972, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1234773, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da Lei 
14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 148539, decor-
rente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em razão da 
exoneração a pedido da Professora Helaine Carrer, ocorrida em 
09-04-2015, e extinto por força do caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7973, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1234994, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da 
Lei 14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 147370, 
decorrente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em 
razão da exoneração a pedido do Professor José Alexandre Melo 
Dematte ocorrida em 16-08-2015, e extinto por força do caput 
do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7974, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1234897, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da 
Lei 14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 147656, 
decorrente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em 
razão da exoneração a pedido do Professor Luís Reynaldo 
Ferracciú Alleoni ocorrida em 26-06-2016, e extinto por força do 
caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7975, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1233130, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da 
Lei 14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 298654, 
decorrente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em 
razão da exoneração a pedido da Professora Maria Anice Mureb 
Sallum ocorrida em 08-01-2017, e extinto por força do caput do 
citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7976, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1234900, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da 
Lei 14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 151050, 
decorrente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em 
razão da exoneração a pedido da Professora Maria Aparecida 
Gouvea ocorrida em 04-10-2016, e extinto por força do caput 
do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7977, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1232541, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da 
Lei 14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 139041, 
decorrente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em 
razão da exoneração a pedido da Professora Maria Regina Alves 
Cardoso ocorrida em 08-10-2013, e extinto por força do caput 
do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).

Resolução USP-7978, de 28-7-2020

Dispõe sobre a criação de cargo de Professor 
Doutor na Parte Geral (PG) do Quadro de Pessoal 
Docente da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, considerando o 
disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa 
a seguinte resolução:

Artigo 1º – Declara a criação do cargo de Professor Doutor 
1232622, referência MS-3, nos termos do § 1º do artigo 2º da 
Lei 14.782, de 14-05-2012, em substituição ao cargo 196959, 
decorrente da Resolução USP 630, de 17-04-1975, vago em 
razão da exoneração a pedido da Professora Maria Sylvia 
Macchione Saes ocorrida em 29-11-2016, e extinto por força do 
caput do citado artigo 2º.

Artigo 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.10969.1.6).
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