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A análise levará em conta a boa redação, clareza dos 
objetivos, adequação metodológica, qualidade dos argumentos, 
delimitação clara do objeto, exequibilidade e pertinência aos 
objetivos do programa. A CCP enfatiza que a concepção e escrita 
do projeto é de inteira responsabilidade do candidato.

Da arguição
A arguição a ser realizada pela CCP e pelo corpo docente 

incidirá basicamente sobre a consistência e originalidade do 
projeto. Aspectos complementares referentes ao currículo e 
histórico escolar, também poderão ser arguidos. Esta arguição 
poderá ser feita por via eletrônica, com prévio acordo da CCP.

Da classificação
Os candidatos são classificados por ordem de pontuação 

e serão admitidos até a ocupação das vagas disponíveis (10), 
desde que satisfeita a exigência da nota mínima em cada uma 
das etapas. A critério da CCP, alunos aprovados poderão ser 
convocados (por ordem de classificação) para preencher vagas 
liberadas por eventuais desistências.

Da revisão de resultado do Processo Seletivo
O candidato poderá solicitar revisão do resultado do proces-

so seletivo à Comissão Coordenadora do Programa, num prazo 
de 2 dias úteis após a divulgação do resultado. Tal pedido deverá 
ser feito por escrito, acompanhado de justificativa, e enviado por 
e-mail endereçado à Secretaria de Pós-Graduação. A Comissão 
terá 2 dias úteis para deliberar sobre o pedido.

Da bolsa
A aceitação do aluno no Programa de Pós-Graduação não 

implica, de forma nenhuma, a concessão de bolsas de estudo 
ou de qualquer outra forma de auxílio para manutenção do 
estudante. Bolsas eventualmente disponibilizadas pelas agên-
cias nacionais de fomento serão distribuídas de acordo com a 
classificação dos candidatos. Solicitações por partes dos alunos 
para fontes alternativas serão apoiadas pelos orientadores e 
pela Coordenação do Programa.

Disposições finais
A documentação impressa dos candidatos reprovados 

poderá ser solicitada e retirada na Secretaria de Pós-Graduação 
pelo período de 30 dias, depois de concluídos os trabalhos do 
presente edital. Após este período, a documentação será descar-
tada. (Edital ATAc-IAG 008)

 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

 Comunicado
Inscrição e Seleção de Alunos de Pós-Graduação ao Progra-

ma de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE)
Estágio Supervisionado em Docência - 2º Semestre de 2020
Estarão abertas, no período de 01 a 20-05-2020, nos termos 

da Portaria GR-3588 de 10-05-2005, modificada pela Portaria 
GR-4601 de 19-11-2009, as inscrições para o Estágio Supervisio-
nado em Docência do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino. 
A inscrição será feita pelo Sistema Janus e confirmada para o 
Serviço de Pós-Graduação do IGc/USP, pelo e-mail pgigc@usp.br

1. O PAE é composto de duas etapas: Preparação Pedagógi-
ca e Estágio Supervisionado em Docência.

2. A Preparação Pedagógica deverá ser realizada anterior-
mente ao Estágio Supervisionado em Docência, não sendo mais 
permitida a realização de ambas as etapas paralelamente.

3. Das inscrições:
3.1. Poderão se inscrever alunos de pós-graduação da 

Universidade de São Paulo que preencham todos os seguintes 
requisitos:

3.1.1. Tenham concluído ou estejam cursando a Preparação 
Pedagógica no 1° semestre de 2020;

3.1.2. Esteja com a matrícula regular no curso de mestrado 
ou doutorado;

3.1.3. Não esteja com a matrícula trancada ou em licença 
maternidade durante o período do estágio;

3.1.4. Tenham data limite para depósito da tese ou disserta-
ção posterior a 30-11-2020.

3.2. É obrigatória a avalização da inscrição do aluno por 
parte do Orientador e do Supervisor da disciplina no Sistema 
Janus. Caso não ocorra a manifestação de ambos ou ocorra 
a negativa por parte de um deles, a inscrição do aluno será 
cancelada;

3.2.1. O aluno poderá checar se sua inscrição foi avalizada 
pelos docentes acessando sua Inscrição no sistema Janus;

3.3. Apenas as disciplinas de graduação do IGc/USP, que 
estiverem listadas no sistema Janus, são elegíveis para o desen-
volvimento do estágio;

3.3.1. os critérios para a seleção das disciplinas elegíveis para 
o estágio serão definidos pela Comissão Coordenadora do PAE do 
IGc-USP e avalizados pela Comissão de Pós-Graduação do IGc-USP;

3.4. O aluno de mestrado/doutorado somente poderá se 
inscrever para realizar o Estágio Supervisionado em Docência 
em uma disciplina de graduação por semestre;

3.5. O candidato deverá acessar o Sistema Janus e efetuar 
a inscrição:

3.5.1. Clicar em PAE\ Inscrição\ 2º semestre de 2020\ 
Adicionar/Alterar;

3.5.2. Na categoria “Disciplina” da Etapa de Preparação 
Pedagógica – EPP deverá apontar disciplinas da EPP que tenha 
concluído ou esteja cursando;

3.5.3. Nas modalidades “Conjunto de Conferências” e 
“Núcleo de Atividades” deverá enviar por e-mail para o Serviço 
de Pós-Graduação, cópia digital dos comprovantes listados até 
o último dia de inscrição;

3.5.4. Digitar Plano de Trabalho em campo específico;
3.5.5. Enviar confirmação de inscrição por e-mail para o 

Serviço de Pós-Graduação até o último dia de inscrição;
3.5.6. No momento da confirmação de inscrição, o aluno 

poderá indicar outras 2 disciplinas dentre aquelas elegíveis.
4. O Plano de Trabalho, indispensável para a integração 

do aluno ao PAE, deverá constar o plano de atividades a ser 
desenvolvido pelo aluno na disciplina específica escolhida, sob 
a supervisão do professor responsável por esta.

5. É permitido ao estagiário, sob a supervisão do docente 
responsável, participar de seminários, experimentos de laborató-
rio, estudos dirigidos e discussão de tópicos em pequenos grupos, 
bem como organizar e participar de plantões para elucidar dúvi-
das e aplicar provas e exercícios. Fica clara a proibição da substi-
tuição de docentes pelo aluno PAE, sendo obrigatória a presença 
física do supervisor acompanhado a prática da regência do aluno.

6. Os participantes do Programa poderão receber auxílio 
financeiro mensal, dependendo da disponibilidade de recursos 
financeiros da USP, que será calculado com base na remu-
neração horária do docente, na categoria Assistente em RTP, 
incluindo-se a gratificação de mérito.

7. Da seleção:
7.1. A seleção dos candidatos será feita pela Comissão 

Coordenadora do PAE no Instituto de Geociências, com apro-
vação da CPG;

7.2. Os critérios de classificação obedecem às seguintes 
prioridades:

7.2.1. Bolsistas Capes, curso de doutorado, que ainda não 
realizaram o estágio;

7.2.1.a. desempenho acadêmico avaliado pelo Histórico Escolar;
7.2.2. Alunos que não realizaram o estágio ou alunos que 

realizaram estágio como voluntários; desempenho acadêmico 
avaliado pelo Histórico Escolar (média e número de disciplinas 
cursadas com máximo desempenho), com prioridade para alu-
nos do curso de doutorado;

7.2.2.a. alunos que não recebem bolsa na Pós-Graduação, 
no programa que estão cursando;

7.2.2.b. desempenho no processo seletivo de ingresso na 
Pós-Graduação;

7.2.2.c. Alunos que já realizaram o estágio;
7.2.2.d. menor número de vezes em que o aluno participou 

do estágio, com bolsa PAE;
7.2.2.e. desempenho acadêmico avaliado pelo Histórico Esco-

lar (média), com prioridade para alunos do curso de doutorado.

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO

 Retificação do D.O de 25-4-2020
Na publicação do Edital-SPG/FMRP-USP- CIFM/03/2020 

Abertura de Inscrições para o Programa de Mestrado Profis-
sional em Ciências das Imagens e Física Médica, na Seção I, 
páginas 30:

onde se lê: Número de vagas: 1 vaga para (Área de Diagnós-
tico por Imagem) e 2 vagas para (Área de Física Médica)

Leia-se: Número de vagas: 3 vagas para (Área de Diagnósti-
co por Imagem) e 2 vagas para (Área de Física Médica)

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO 
PRETO

 Portaria do Diretor, de 7-5-2020
O Diretor da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo, nos termos do inciso IV do artigo 
3° da Lei Federal 10.520, de 17-07-2002, combinado com o 
disposto no inciso IV do artigo 3° 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, designa Fábio Vinícius Medeiros de Mece-
nas (Certificado de Pregoeiro Sefaz 3368/2016), Karynne Martins 
Almeida (Certificado de Pregoeiro Fundap 213265) e Maria 
Florência Terenzi (Certificado de Pregoeiro Fundap 203314) 
para atuarem como Pregoeiros nos procedimentos licitatórios 
a serem instaurados na Faculdade de Odontologia de Ribeirão 
Preto (Forp) da USP, através da modalidade Pregão em ambiente 
eletrônico e/ou presencial, conforme suas respectivas formações/
capacitações, objetivando a aquisição de bens e serviços comuns 
de valores abaixo de R$ 650.000.

Para compor a Equipe de Apoio ficam designados os servi-
dores Adriana Hecht da Costa, Aldo Dias Feiteiro Júnior, Camila 
Floriano de Castro, Flávio Cavallari Victal, João Ricardo de 
Souza, José Marcos Stefanelli, Juliano Pratti Mercantil, Luciano 
Luiz Finco, Marcelo Aparecido Vieira, Marco Antonio dos Santos, 
Osvaldo Aparecido Pinheiro, Oziel Elias Gonçalves, Paulo Roberto 
Ribeiro da Costa, Raphael Martini Vicente, Silvia Helena Fabris 
Flausino de Campos e Vera do Nascimento Scandelai.

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 assinatura, revogando a Portaria da Diretoria 
231/2019, datada de 29-05-2019 e publicada no D.O, de 30-05-
2019. (Portaria 23)

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E 
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS

 Comunicado
Processo Seletivo
Mestrado Profissional em Ensino de Astronomia com ingres-

so no 2º Semestre de 2020
O Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional 

em Ensino de Astronomia (MPEA) abre, a partir de 8 de Maio 
de 2020, inscrições para o processo seletivo dos alunos de 
mestrado, iniciando no segundo semestre de 2020. O prazo 
máximo para o recebimento de inscrições pela secretaria de 
Pós-Graduação do IAG-USP é 29-05-2020.

O programa é destinado aos portadores de diploma de 
graduação, desde que obedecidas as condições gerais esta-
belecidas no artigo 37 do Regimento da Pós-Graduação da 
Universidade de São Paulo (disponível em http://www.leginf.usp.
br/?resolucao=resolucao-no-7493-de-27-de-marco-de-2018). O 
número de vagas disponível é 10.

Da inscrição:
Os documentos necessários para a inscrição são:
a) Formulário de inscrição fornecido pela Secretaria de 

Pós-Graduação do IAG-USP ou no site: (www.iag.usp.br/pos/
mestradoprofissionalastro/portugues/formularios).

b) Cópia do diploma do Curso de Graduação registrado no 
MEC ou Certificado de Conclusão do Curso de Graduação (só serão 
aceitos diplomas devidamente registrados e com validade nacional).

c) Curriculum vitae em formato próprio fornecido pela 
Secretaria de Pós-Graduação do IAGUSP (incluir cópias dos 
documentos comprobatórios) (http://www.iag.usp.br/pos/sites/
default/files/Curriculum_Vitae_Astronomia_MPEA.doc).

d) Cópia do histórico escolar completo, com a indicação das 
aprovações, reprovações e trancamentos de disciplinas ocorridas 
durante a graduação. Só serão aceitos documentos emitidos 
pelos órgãos responsáveis e com os devidos timbres.

e) Duas cartas de recomendação em modelo específico 
fornecido pela Secretaria de Pós-Graduação do IAG-USP (http://
www.iag.usp.br/pos/sites/default/files/Carta_de_Recomenda-
cao_Astronomia_MPEA.doc).

f) Cópia do Projeto de Pesquisa
Da Seleção:
Os candidatos serão avaliados pela Comissão Coordenadora 

do Programa (CCP). A seleção será efetuada em 2 etapas, ambas 
eliminatórias. A primeira etapa será baseada numa análise do 
curriculum, do histórico escolar e do projeto de pesquisa. Nessa 
etapa existe um ponto de corte (nota 6) definindo os aprovados 
à segunda etapa, que consistirá de uma arguição, onde serão 
discutidos o projeto de pesquisa e aspectos complementares do 
histórico e/ou do curriculum vitae. Ao final da segunda etapa, os 
10 primeiros colocados serão aceitos no programa. A nota de 
corte na segunda etapa também é 6.

O desempenho na primeira etapa será contabilizado atra-
vés da média ponderada de notas de zero a 10 atribuídas 
aos seguintes tópicos: (i) histórico escolar (peso 2), (ii) análise 
do curriculum (peso 3), e (iii) projeto de pesquisa (peso 5). O 
desempenho na segunda fase também terá nota de zero a 10 
e o resultado final será a média aritmética das notas obtidas 
nas duas etapas. Os resultados da primeira etapa, com a lista 
de aprovados para a segunda etapa, serão divulgados até o dia 
10-06-2020 na página do programa (http://www.iag.usp.br/pos/
node/8155). O período de realização da arguição referente à 
segunda etapa do processo seletivo será de 01 a 02-07-2020. A 
divulgação do resultado final contendo a lista de aceitos para o 
MPEA será feita em 10-07-2020 na mesma página.

Do histórico escolar
A nota do histórico do candidato será estabelecida con-

siderando a média ponderada das disciplinas e o número de 
reprovações, calculada da seguinte maneira:

Nota do histórico escolar = média ponderada das notas nas 
diferentes disciplinas - 0,2 x (número de reprovações).

No caso de aproveitamento expresso por conceitos (A, B, C 
etc.), a Comissão de Admissão estabelecerá uma escala numéri-
ca equivalente de 0 a 10.

Do Currículo Vitae
A nota do CV será a soma das pontuações obtidas nos 

itens abaixo.
a) Pelo menos uma monitoria e/ou experiência didática: 

2,5 pontos;
b) Pelo menos uma iniciação científica: 2,5 pontos;
c) Pelo menos uma participação em reunião científica com 

apresentação oral ou pôster: 2,5 pontos.
d) Pelo menos uma publicação: 2,5 pontos
Do projeto de pesquisa
O projeto de pesquisa deve estar vinculado a uma das 

linhas de Pesquisa do Programa. O projeto deverá ser apresen-
tado no máximo em 12 páginas, numeradas, em espaço duplo 
(letra de tamanho 12), contendo:

- Resumo
- Introdução e justificativa
- Objetivos;
- Material e métodos;
- Plano de trabalho e cronograma de sua execução;
- Referências bibliográficas.

Data da Assinatura: 04-05-2020.
Contrato 12/2020 - Processo 2020.1.82.82.3.
Contratante: Superintendência do Espaço Físico da USP.
Contratada: AL Solução de Engenharia Ltda-EPP.
Objeto: Elaboração de projeto executivo de iluminação 

externa das instalações complementares ao projeto de climati-
zação da Reserva Técnica, do MAC Ibirapuera – Museu de Arte 
Contemporânea da USP.

Valor: R$ 18.650,00
Verba: A despesa onerará a Classificação Funcional Progra-

mática: 12.364.1043.5304 – Classificação da Despesa Orçamen-
tária: 4.4.90.51.10 – Fonte de Recursos: 1 - exercício de 2020.

Prazo de Execução: 70 dias corridos.
Data da Assinatura: 04-05-2020.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA

 Extrato de Convênio
Termo Aditivo - Processo: 18.1.1374.88.4
Convenentes: Universidade de São Paulo e Suzano S.A.
Objeto: Sucessão da Fibria Celulose S.A. pela Suzano S.A.;
Prorrogação do prazo por mais 8 meses a partir de 30-04-

2020 e alteração do plano de trabalho
Prazo: 8 meses
Valor: R$ 699.866,42
Data da Assinatura: 29-04-2020

 FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE 
RIBEIRÃO PRETO

 DIRETORIA
 Portaria FCFRP-13, de 07-05-2020

Dispõe sobre a eleição dos representantes discen-
tes de pós-graduação da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, titular e 
suplente, junto à Congregação e ao Comitê de 
Ética em Pesquisa da FCFRP/USP

O Diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribei-
rão Preto da Universidade de São Paulo, à vista do que dispõe 
o Regimento Geral e o Estatuto da Universidade de São Paulo e 
o Regimento Interno do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
FCFRP, baixa a seguinte portaria:

Artigo 1º - A escolha da representação discente de pós-
-graduação processar-se-á, nos termos da Seção II do Capítulo 
II do Regimento Geral, em uma única fase, no dia 10-06-2020, 
das 8 às 17 horas, por meio de sistema eletrônico de votação e 
totalização de votos da Universidade de São Paulo.

Artigo 2º - A eleição será supervisionada por Comissão Elei-
toral, composta paritariamente por um docente e um discente 
de pós-graduação.

§ 1º - O membro docente da Comissão mencionada no 
caput deste artigo será designado pelo Diretor, dentre os inte-
grantes da Congregação.

§ 2º - Os representantes discentes de pós-graduação nos 
diferentes órgãos colegiados da Unidade elegerão os membros 
discentes da Comissão Eleitoral paritária, dentre os seus pares 
que não forem candidatos.

Artigo 3º - Poderão votar e ser votados os alunos regu-
larmente matriculados nos Programas de Pós-Graduação da 
FCFRP/USP.

§ 1º - São elegíveis como representante discente junto ao 
CEP apenas os alunos regularmente matriculados nos cursos 
de Doutorado dos Programas de Pós-Graduação da FCFRP, cujo 
prazo máximo para defesa seja superior ao prazo previsto para 
o mandato.

§ 2º - O pós-graduando que for servidor não docente não 
será elegível para a representação citada no § 1º, garantido o 
direito de voto.

Artigo 4º - A representação discente de pós-graduação 
ficará assim constituída:

a) Congregação: 1 (um) representante titular e respectivo 
suplente.

b) Comitê de Ética em Pesquisa: 1 (um) representante titular 
e respectivo suplente.

Artigo 5º - O eleitor poderá votar, no máximo, no número 
de alunos especificados no artigo 4º desta Portaria, dentre seus 
pares.

Artigo 6º - Cessará o mandato do representante discente 
que deixar de ser aluno regular de pós-graduação na Unidade.

Da inscrição
Artigo 7º - O pedido de inscrição individual ou por chapa 

dos candidatos, formulado por meio de requerimento, deverá 
ser enviado para o e-mail institucional da Seção de Apoio 
Acadêmico (apoioacd@fcfrp.usp.br) pelo e-mail institucional do 
representante titular, com o de acordo do representante suplente 
também em e-mail institucional, até o dia 29-05-2020, às 17 
horas, mediante declaração de que o candidato é aluno regular-
mente matriculado no programa de pós-graduação da Unidade.

§ 1º - A inscrição dos candidatos deverá ser acompanhada 
de atestado que comprove estarem regularmente matriculados, 
expedido pelas respectivas Secretarias de Pós-Graduação ou 
pelo Sistema Janus.

§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas por esta Portaria serão deferidos 
pela Direção.

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Unidade, no dia 01-06-
2020, a partir das 16 horas.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Assistência Técnica Acadêmica, no 
período de 2 a 4 de junho de 2020. A decisão será divulgada na 
página da Unidade, no dia 5 de junho de 2020.

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos, será definida por sorteio a ser realizado na Assistência 
Técnica Acadêmica, no dia 8 de junho de 2020, às 14 horas, 
permitida a presença de interessados.

Da votação e totalização eletrônica
Artigo 8º - A Seção de Apoio Acadêmico da FCFRP encami-

nhará aos eleitores, no dia 9 de junho de 2020, em seu e-mail 
institucional, o endereço eletrônico do sistema de votação e a 
senha de acesso com a qual o eleitor poderá exercer seu voto.

Artigo 9º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe o sigilo e a inviolabilidade.

Dos resultados
Artigo 10 - A totalização dos votos da eleição será divul-

gada na página da Unidade, no dia 11-06-2020, às 14 horas.
Artigo 11 - Ocorrendo empate de votos, serão obedecidos, 

sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
I - o aluno mais idoso;
II - o maior tempo de matrícula na USP.
Artigo 12 - Após a divulgação referida no artigo 15, cabe 

recurso, no prazo de três dias úteis.
§ 1º - O recurso a que se refere o caput deste artigo deverá 

ser encaminhado à Assistência Técnica Acadêmica (atac@fcfrp.
usp.br), até às 14 horas do dia 16-06-2020 e será decidido pela 
Diretoria.

§ 2º - A decisão sobre os eventuais recursos será divulgada 
na página da FCFRP (www.fcfrp.usp.br) até o dia 17-06-2020.

Artigo 13 - O resultado final da eleição, após a homologa-
ção pela Diretoria, será divulgado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo.

Artigo 14 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pela Diretoria.

Artigo 15 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

de estrutura da USP em Município diverso da sede do docente, 
para cobertura de despesas com moradia ou hospedagem.

§ 1º - O auxílio será devido ao docente ativo que compro-
vada e presencialmente desempenhar as atividades próprias da 
função de estrutura por, no mínimo, 6 dias por mês no Município 
diverso da sua sede e cessará com o término do exercício da fun-
ção ou com a ocorrência de qualquer das vedações constantes 
do artigo 3º desta Portaria.

§ 2º - Para os fins da presente Portaria, considera-se sede 
do docente o Município em que se situa o campus de sua 
lotação original.

§ 3º - Na hipótese de acumulação de cargos na Universida-
de, o auxílio será devido uma única vez, observadas as vedações 
constantes do artigo 3º desta Portaria.

Artigo 2º - O auxílio será devido de acordo com os valores 
previstos na tabela constante do Anexo desta Portaria, e sobre 
ele não incidirão vantagens de qualquer natureza.

§ 1º - O Departamento de Recursos Humanos (DRH) da 
Coordenadoria de Administração Geral (Codage) definirá a 
forma pela qual se dará a apuração da presença do docente para 
fins da presente Portaria.

§ 2º - Ao docente que receber o auxílio previsto na presente 
Portaria é vedado o pagamento de diárias para o mesmo Muni-
cípio em que se der o exercício da função de estrutura.

§ 3º - O auxílio previsto na presente Portaria não será devi-
do durante os períodos de licença e de afastamento do docente, 
inclusive férias.

Artigo 3º - Não fará jus ao pagamento do auxílio previsto 
na presente Portaria:

I - o docente que seja ou tenha sido, nos doze meses 
que antecederem o início do exercício da função de estrutura, 
proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente 
cessionário de imóvel no Município em que se der o exercício da 
função de estrutura, incluída a hipótese de lote edificado sem 
averbação de construção;

II - o docente cujo cônjuge ou companheiro seja ou tenha 
sido, nos doze meses que antecederem o início do exercício da 
função de estrutura, proprietário, promitente comprador, cessio-
nário ou promitente cessionário de imóvel no Município em que 
se der o exercício da função de estrutura, incluída a hipótese de 
lote edificado sem averbação de construção;

III - o docente que possua vinculação subsidiária, nos 
termos do artigo 130-A do Regimento Geral, junto a Unidade/
órgão sediado no mesmo Município em que se der o exercício 
da função de estrutura;

IV - o docente que acumule outro cargo ou função pública, 
junto à USP ou outro ente público, no mesmo Município em que 
se der o exercício da função de estrutura;

V - o docente que, acumulando cargo ou função pública 
junto a outro ente público, ocupe imóvel funcional ou receba 
auxílio moradia ou benefício de mesma finalidade em relação 
ao Município em que se der o exercício da função de estrutura;

VI - o docente cujo cônjuge ou companheiro ocupe imóvel 
funcional ou receba auxílio moradia ou benefício de mesma 
finalidade em relação ao Município em que se der o exercício 
da função de estrutura;

VII - o docente participante do Programa de Incentivo à Inte-
gração Docente instituído pela Resolução 7153, de 10-12-2015, 
se as aulas referentes ao Programa forem ministradas no mesmo 
Município em que se der o exercício da função de estrutura.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se, a contar da mesma data, as disposições em 
contrário (Proc. 2019.1.16028.1.5).

Anexo
Período de permanência fora da sede Valor mensal do auxílio
de 6 a 9 dias 104 UFESPs
de 10 a 13 dias 156 UFESPs
de 14 a 17 dias 208 UFESPs
acima de 18 dias 260 UFESPs (valor máximo)

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA
 Portaria PRCEU-11, de 07-05-2020

Dispõe sobre possibilidade de alteração de proce-
dimentos para realização de banca examinadora 
de Curso de Especialização e de Programa de 
Residência enquanto estiverem em vigor as deter-
minações expedidas pela Reitoria da Universidade 
de São Paulo, em consonância com as normativas 
no âmbito do Governo do Estado de São Paulo, 
face ao enfrentamento da Covid-19

A Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária da Univer-
sidade de São Paulo, considerando as limitações de mobilidade 
devido à pandemia de Covid-19, informa que, excepcionalmente, 
poderão ser alterados os procedimentos para as apresentações 
de bancas examinadoras de Trabalhos de Conclusão de Curso de 
Especialização e de Residência e, dessa forma, baixa a seguinte 
portaria:

Artigo 1º - Fica estabelecida a possibilidade de alteração 
de procedimento para apresentação de bancas examinadoras 
de Trabalhos de Conclusão de Curso de Especialização e de 
Residência, cuja participação não presencial será permitida para 
membros e aluno concluinte.

§ 1º - A presente medida terá efeito normativo apenas 
enquanto estiverem em vigor as determinações expedidas pela 
Reitoria da Universidade de São Paulo, em consonância com as 
normativas no âmbito do Governo do Estado de São Paulo, no 
tocante ao distanciamento social em decorrência da Covid-19.

§ 2º - Pelo menos um membro da banca, docente da USP, 
deverá participar presencialmente no local da apresentação, o 
qual será responsável pela gravação da sessão de defesa, preen-
chimento da ata da banca e ser o garantidor do acesso livre ao 
público, por meios digitais, conforme preceitos de transparência 
e respeitando as recomendações das autoridades sanitárias, que 
estiverem em vigor.

§ 3º - A Ata da banca deverá conter as avaliações e aprovações 
dos membros participantes, a qual será assinada pelo membro que 
estará no local de apresentação, representando os membros que 
participaram remotamente, com manifestação explicita de suas 
aprovações também no tocante à forma desse procedimento.

Artigo 2º - O Coordenador do Curso de Especialização e 
o Responsável Institucional de Programa de Residência, para 
fazerem uso do procedimento estabelecido no artigo 1º, caput e 
parágrafos, deverão solicitar à Comissão de Cultura e Extensão 
Universitária ou Órgão equivalente da Unidade, a alteração 
de realização de banca examinadora presencial para a forma 
remota, a qual deverá ser anexada, oportunamente, em seus 
respectivos processos.

Artigo 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

 SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA USP

 Extrato de Contrato
Contrato 10/2020 - Processo 2019.1.409.82.0.
Contratante: Superintendência do Espaço Físico da USP.
Contratada: Atryan’s Arquitetura Restauração e Construção 

Eireli.
Tomada de Preços 16/2019-SEF: Execução dos serviços de 

restauro das esquadrias de madeira e gradis de ferro do Edifício 
Cesário Bastos, da Escola Politécnica da USP.

Valor: R$ 679.888,65
Verba: A despesa onerará a Classificação Funcional Progra-

mática: 12.364.1043.5304 – Classificação da Despesa Orçamen-
tária: 3.34.90.39.81 – Fonte de Recursos: 1 - exercício de 2020.

Prazo de Execução: 300 dias corridos.


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2020-05-08T01:14:26-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




