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Parágrafo único - No memorial, o candidato deverá salientar 
o conjunto de suas atividades didáticas e contribuições para o 
ensino.”

Artigo 13 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em 
especial os artigo 2º, 4º, 5º e 6º da Resolução nº 6591, de 18 de 
julho de 2013. (Proc. 2010.1.3152.17.2).

III - tese original ou texto que sistematize criticamente a 
obra do candidato ou parte dela, em português ou inglês, em 
formato digital;

IV - elementos comprobatórios do memorial referido no 
inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais 
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até 
o último dia útil que antecede o início do concurso.

3-9-2008, e alterado pela Resolução 6.591, de 18-7-2013, passa 
a ter a seguinte redação:

“Artigo 12 - À Comissão de Graduação caberá, de acordo 
com o disposto no art. 48 do Estatuto, traçar diretrizes e zelar 
pela execução dos programas determinados pelas estruturas 
curriculares, de forma integrada com as Comissões Coordena-
doras de Cursos de Graduação (CoCs), obedecida a orientação 
geral estabelecida pelos Colegiados Superiores. (NR)”

Artigo 2º - Os incisos X, XI e XII do artigo 12-A, passam a 
ter a seguinte redação:

“Artigo 12-A - (...)
(...)
X - definir as atribuições, deliberar sobre o Regimento inter-

no e acompanhar as atividades do Centro de Apoio Educacional 
e Psicológico (CAEP) da FMRP; (NR)

XI - definir as atribuições, deliberar sobre o Regimento 
interno e acompanhar as atividades do Laboratório Multidisci-
plinar (LMD); (NR)

XII - definir as atribuições, deliberar sobre o Regimento 
interno e acompanhar as atividades do Centro de Avaliação em 
Ensino de Graduação (CAEG) da FMRP; (NR)”

Artigo 3º - Fica suprimido o inciso III e acrescido o inciso IV 
no artigo 13, com a seguinte redação:

“Artigo 13 - (...)
(...)
III - (suprimido)
IV - pela representação discente, correspondente a 20% 

do total de docentes do colegiado, eleita por seus pares dentre 
os alunos da Graduação, por meio de voto direto e secreto, de 
forma eletrônica, em eleições realizadas pela autoridade compe-
tente e de acordo com o artigo 225 do Regimento Geral da USP, 
com mandato de um ano, permitida uma recondução.”

Artigo 4º - O artigo 14 passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 14 - A Comissão de Graduação terá um Presidente 

e um Vice-Presidente, que a integrarão como membros natos, 
escolhidos pela Congregação, em votação secreta, mediante 
eleição em chapas, na primeira reunião após o início do mandato 
do Diretor e na primeira reunião que se seguir ao término do 
primeiro biênio do mandato do Diretor. (NR)

§ 1º - O Presidente será substituído, em suas faltas e 
impedimentos, pelo Vice-Presidente, que assumirá as atribuições 
ordinárias da função, inclusive as de participação em colegiados.

§ 2º - O mandato do Presidente e do Vice-Presidente será 
de dois anos, permitida uma recondução, limitado ao término do 
mandato do Diretor.

§ 3º - A recondução do Presidente e do Vice-Presidente 
dependerá de nova eleição pela Congregação.”

Artigo 5º - O artigo 15 passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 15 - Cada Curso de Graduação da FMRP terá uma 

Comissão Coordenadora de Curso (CoC), com a função de 
assessorar a Comissão de Graduação com respeito às discipli-
nas, à proposição e à organização da estrutura curricular e em 
outras atividades atribuídas pela Comissão de Graduação e pelo 
Conselho de Graduação (CoG), ouvidos os Departamentos. O 
Regimento de cada CoC deverá ser aprovado pela Comissão de 
Graduação e pela Congregação. (NR)

Parágrafo único: (suprimido)”
Artigo 6º - O artigo 18 passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 18 - A Comissão de Pós-Graduação da FMRP terá a 

seguinte constituição: (NR)
I - Presidente e Vice-Presidente;
II - os Coordenadores das Comissões Coordenadoras dos 

Programas de Pós-Graduação da FMRP;
III - dois docentes não Coordenadores de Programas de 

Pós-Graduação, eleitos pela Congregação entre os docentes da 
FMRP credenciados como orientadores plenos em Programas 
de Pós-Graduação da Unidade, para mandato de dois anos, 
permitidas reconduções;

IV - representação discente, correspondente a vinte por 
cento do total de docentes do colegiado, eleita pelos seus pares 
dentre os alunos de programas de pós-graduação regularmente 
matriculados, para mandato de um ano, permitida uma recon-
dução.”

Artigo 7º - O artigo 19 passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 19 - O Presidente e o Vice-Presidente da Comissão 

de Pós-Graduação deverão ser eleitos, segundo o procedimento 
previsto no art. 48, § 3º do Estatuto da USP, dentre os docentes 
da Unidade credenciados como orientadores em seus respecti-
vos Programas de Pós-Graduação. (NR)

Parágrafo único - (suprimido)”
Artigo 8º - O artigo 22 passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 22 - A Comissão de Cultura e Extensão Universitária 

(CCEx) terá um Presidente e um Vice-Presidente, que a integram 
como membros natos, escolhidos pela Congregação, em votação 
secreta mediante eleição em chapas, na primeira reunião após o 
início do mandato do Diretor e na primeira reunião que se seguir 
ao término do primeiro biênio do mandato do Diretor. (NR)

Parágrafo único - O mandato do Presidente e do Vice-Presi-
dente será de dois anos, permitida uma recondução, limitado ao 
término do mandato do Diretor.”

Artigo 9º - O artigo 25 passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 25 - A Comissão de Pesquisa (CPq) terá a seguinte 

constituição: (NR)
I - 6 (seis) docentes portadores do título de doutor, e que 

sejam credenciados em Programas de Pós-Graduação da FMRP;
II - um representante discente, aluno de Pós-Graduação;
III - um convidado da Unidade de Pesquisas Clínicas, sem 

direito a voto;
IV - um convidado do Conselho Científico da FAEPA, sem 

direito a voto.”
Artigo 10 – Ficam alterados o inciso I e os §§ 2º e 3º do 

artigo 26, com a seguinte redação:
“Artigo 26 - (...)
I - os membros docentes deverão pertencer aos Departa-

mentos da FMRP e serão eleitos pela Congregação, com base 
nas sugestões de nomes encaminhadas pelos Conselhos de 
Departamentos ou membros da Congregação; (NR)

(...)
§ 2º - Os membros docentes terão mandatos de 3 anos, 

permitida a recondução e renovando-se, anualmente, pelo 
terço. (NR)

§ 3º - A representação discente terá mandato de 1 ano, 
permitida uma recondução. (NR)”

Artigo 11 - O artigo 27 passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 27 - A Comissão de Pesquisa terá um Presidente 

e um Vice-Presidente, que a integram como membros natos, 
escolhidos pela Congregação, em votação secreta mediante 
eleição em chapas, na primeira reunião após o início do mandato 
do Diretor e na primeira reunião que se seguir ao término do 
primeiro biênio do mandato do Diretor. (NR)

Parágrafo único - O mandato do Presidente e do Vice-Presi-
dente será de dois anos, permitida uma recondução, limitado ao 
término do mandato do Diretor.”

Artigo 12 - O Capítulo IV do Título V fica acrescido do artigo 
53-B, com a seguinte redação:

“Artigo 53-B - No ato da inscrição o candidato deverá 
apresentar:

I - memorial circunstanciado, em português ou inglês, e 
comprovação dos trabalhos publicados, das atividades reali-
zadas pertinentes ao concurso e das demais informações que 
permitam avaliação de seus méritos, em formato digital;

II - prova de que é portador do título de doutor, outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

cionais da linha C-392TRO-000-R. Aprovo as alterações de 
itinerário da linha C-392TRO-000-R, Carapicuíba (Jardim Ana 
Estela) – Barueri (Alphaville) e alteração de extensão, passando 
de 20,675 km para 20,670 km, conforme folhas constantes do 
presente processo.

Processo STM-059926/2018 - Interessado – Consórcio 
Anhanguera - Assunto: Alteração das características opera-
cionais da linha C-428TRO-000-R. Aprovo as alterações de 
itinerário da linha C-428TRO-000-R, Barueri (Jardim do Líbano) 
– Osasco (Vila Yara) e alteração de extensão, passando de 
17,155 km para 17,230 km, conforme folhas constantes do 
presente processo.

Processo STM-046911/2018 - Interessado – Consórcio 
Anhanguera - Assunto: Alteração das características opera-
cionais da linha C-831TRO-000-R. Aprovo as alterações de 
itinerário da linha C-831TRO-000-R, Carapicuíba (Jardim Pla-
nalto) – Barueri (Alphaville) e alteração de extensão, passando 
de 21,587 km para 21,592 km, conforme folhas constantes do 
presente processo.

Processo STM-030130/2018 - Interessado – Consórcio 
Intervias - Assunto: Alteração das características operacionais 
da linha C-488TRO-000-R. Aprovo as alterações de itinerário 
da linha C-488TRO-000-R, Carapicuíba (Vila Menck) São Paulo 
(Pinheiros), via Cotia (Granja Viana), alteração de extensão, 
passando de 27,334 km para 27,356 km e alteração do Terminal 
Principal, passando para Terminal Municipal Vila Menck, confor-
me folhas constantes do presente processo.

 Comunicado
A Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM, através 

de sua Coordenadoria de Transporte Coletivo - CTC, faz saber 
que no Processo STM – 061257/2018, da VB Transportes e Turis-
mo Ltda, contém a seguinte proposta:

Implantação de viagens semi – expressas C-6213EX2-000-
-R, Tatui (Centro) – Boituva (Faculdade IFSP), via Boituva (Facul-
dade FIB), com as características operacionais, como segue:

Denominação: C-6213EX2-000-R, Tatui (Centro) – Boituva 
(Faculdade IFSP), via Boituva (Faculdade FIB).

Terminal Principal: Terminal Rodoviário Pedro de Campos 
Camargo – (Pedro Quadra).

Terminal Secundário: Rua Zélia de Lima Rosa, 100.
Extensão Média: 44,940 km.
Faixa Tarifária: 5ª .
Tabela Horária: Dias úteis – 01 viagem (ida) – 01 viagem 

– (volta).
Ciclo das viagens: 160 minutos.
Frota: Dias úteis: 01 ônibus urbano
Durante o prazo de 10 dias a contar da data desta 

publicação, serão recebidos na Coordenadoria de Transporte 
Coletivo - CTC, impugnações e reclamações relacionadas com 
a proposta acima.

 Universidade de 
São Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Resolução USP-7929, de 13-3-2020

Dispõe sobre a designação de membros da 
Comissão de Ética da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do art. 
40, § 1º, da Resolução 4.871/2001, que baixou o Código de Ética 
da Universidade de São Paulo, e tendo em vista que o Conselho 
Universitário, em sessão de 10-03-2020, elegeu membros da 
Comissão de Ética da USP, baixa a seguinte Resolução:

Artigo 1º – Ficam designados como membros docentes 
da Comissão de Ética da USP, com mandato de 02 (dois) anos:

– Profa. Dra. Deisy de Freitas Lima Ventura, a partir de 
13-03-2020;

– Prof. Dr. Fábio Bessa Lima, a partir de 13-03-2020;
– Profa. Dra. Fernanda Arêas Peixoto, a partir de 13-03-

2020;
– Prof. Dr. Sérgio França Adorno de Abreu, em recondução.
Artigo 2º – Fica designada como membro representante dos 

servidores técnicos e administrativos da Comissão de Ética da 
USP, com mandato de 02 anos:

– Dra. Ana Maria Cancoro Kammerer, a partir de 13-03-
2020.

Artigo 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 19.1.4518.1.2).

 Resolução USP-7.930, de 13-3-2020

Altera dispositivo da Resolução 7.035, de 17-12-
2014, que dispõe sobre a inovação tecnológica na 
Universidade, disciplinando os procedimentos para 
proteção da propriedade intelectual, transferência 
de tecnologia, licenciamento e cessão, bem como 
medidas de gestão e apoio respectivas e critérios 
para repartição dos resultados, além do apoio a 
empresas nascentes de base tecnológica

O Reitor da Universidade de São Paulo, com fundamento no 
art. 42, IX, do Estatuto, tendo em vista o deliberado pelo Con-
selho Universitário, em sessão realizada em 10-3-2020, baixa a 
seguinte Resolução:

Artigo 1º - O artigo 29 da Resolução 7035, de 17-12-2014, 
passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 29 - Ao receber as parcelas recolhidas a título de 
transferência de tecnologia ou exploração de licença, serão 
abatidos, para ressarcimento da Universidade, os valores adian-
tados para proteção da propriedade intelectual, previamente a 
qualquer forma de distribuição de resultados. (NR)

§ 1º - A Unidade será responsável pela gestão financeira, 
incluída a verificação do cumprimento das obrigações relativas 
à propriedade intelectual e dos recolhimentos devidos, cabendo 
ao responsável pelo projeto, a supervisão dos aspectos técnicos 
dos contratos.

§ 2º - A distribuição dos ganhos econômicos advindos da 
exploração das criações da Universidade, divididos na forma 
descrita no caput e no artigo 28, terá a sua periodicidade 
definida pela Unidade responsável pela gestão do contrato, que 
adotará uma das seguintes opções:

I - imediatamente, após cada recebimento;
II - após o montante de ganhos auferidos pela USP somar 

40 UFESPs; ou
III - após o último pagamento devido e realizado pela 

licenciada, caso o montante total recebido pela USP tenha sido 
inferior a 40 UFESPs.”

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

Artigo 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
(Proc. 2019.1.21908.1.0).

Resolução USP-7.931, de 13-3-2020

Altera dispositivos no Regimento da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto

O Reitor da Universidade de São Paulo, com fundamento no 
art. 42, IX, do Estatuto, tendo em vista o deliberado pelo Con-
selho Universitário, em sessão realizada em 10-3-2020, baixa a 
seguinte Resolução:

Artigo 1º - O artigo 12 do Regimento da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, baixado pela Resolução 5466, de 

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Portaria PRP-752, de 12-3-2020

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de destinação 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, considerando a Lei Complementar 1074, de 11-12-2008, bem como a 
Portaria GR 4078, de 19-02-2009, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Diante da indicação de nova vigência do projeto de pesquisa fica prorrogado o prazo de destinação de emprego 
público criado pela Lei Complementar no 1074-2008, ocupado atualmente pelo servidor Alex Willian Arantes Monteiro e redistribuí-
do junto ao Centro de Biologia Marinha (CEBIMar) pela Portaria PRP-204, de 19-11-2011, para continuar atendendo o Programa de 
Concessão de Técnico 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 S1A Especialista em Laboratório 1132121 Augusto Alberto Valero Flores, Alvaro Esteves Migotto e Roberto Gomes de Souza Berlinck 30-09-2020
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 01-07-2019 (Processo 

USP 2011.1.27932.1.2).

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE 
RIBEIRÃO PRETO

 Despacho do Diretor, de 13-3-2020
Ratificando o ato declaratório de Dispensa de Licitação, 

nos termos do Artigo 24, Inciso XXI da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, e conforme a Portaria GR 6561/2014.

Interessado: Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto - USP.

Contratado: Centerkit Produtos e Equipamentos de Labora-
tório Ltda CNPJ: 62.585.294/0001-18.

Processo: 2020.1.137.90.3 
 Despacho do Diretor, de 13-3-2020
Ratificando o ato declaratório de Dispensa de Licitação, 

nos termos do Artigo 24, Inciso XXI da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, e conforme a Portaria GR 6561/2014.

Interessado: Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto - USP.

Contratado: Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda. CNPJ: 
56.081.482/0001-06.

Processo: 2020.1.139.90.6
 Despacho do Diretor, de 13-3-2020
Ratificando o ato declaratório de Dispensa de Licitação, 

nos termos do Artigo 24, Inciso XXI da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, e conforme a Portaria GR 6561/2014.

Interessado: Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto - USP.

Contratado: Nacional Comercial Hospitalar S.A. CNPJ: 
52.202.744/0001-92.

Processo: 2020.1.136.90.7
 Despacho do Diretor, de 13-3-2020
Ratificando o ato declaratório de Dispensa de Licitação, 

nos termos do Artigo 24, Inciso XXI da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, e conforme a Portaria GR 6561/2014.

Interessado: Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto - USP.

Contratado: Sigma-Aldrich Brasil Ltda. CNPJ: 
68.337.658/0001-27.

Processo: 2020.1.141.90.0
 Despacho do Diretor, de 13-3-2020
Ratificoando o ato declaratório de Dispensa de Licitação, 

nos termos do Artigo 24, Inciso XXI da Lei 8.666/93 e suas alte-
rações, e conforme a Portaria GR 6561/2014.

Interessado: Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto - USP.

Contratado: Antônio Geraldo Zampola Ribeirão Preto - EPP. 
CNPJ: 01.715.258/0001-37.

Processo: 2020.1.138.90.0
 Despacho do Diretor, de 13-3-2020
Ratificando o ato declaratório de Dispensa de Licitação, 

nos termos do Artigo 24, Inciso XXI da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, e conforme a Portaria GR 6561/2014.

Interessado: Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto - USP.

Contratado: Tecnal Indústria, Comércio, Importação e 
Exportação de Equipamentos para Laboratório Ltda. CNPJ: 
47.010.566/0001-68.

Processo: 2020.1.150.90.0
 Despacho do Diretor, de 13-3-2020
Ratificando o ato declaratório de Dispensa de Licitação, 

nos termos do Artigo 24, Inciso XXI da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, e conforme a Portaria GR 6561/2014.

Interessado: Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto - USP.

Contratado: Sinapse Biotecnologia Ltda. CNPJ: 
02.371.251/0001-08.

Processo: 2020.1.149.90.1

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 Portaria EE-17, de 13-3-2020

Dispõe sobre a eleição de representantes da cate-
goria Professor Associado junto ao Conselho do 
Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva

A Chefe do Departamento de Enfermagem em Saúde Cole-
tiva da Escola de Enfermagem, da Universidade de São Paulo, 
nos termos do Estatuto da Universidade de São Paulo (Reso-
lução 3.461/88), do Regimento Geral da Universidade de São 
Paulo (Resolução 3.745/90) e do Regimento Interno da Escola 
de Enfermagem, da Universidade de São Paulo (Resolução 
5.941/2011) e suas modificações, torna público a convocação 
para eleição dos representantes da categoria Professor Asso-
ciado junto ao Conselho do Departamento de Enfermagem em 
Saúde Coletiva:

Artigo 1º - A eleição dos representantes da categoria Pro-
fessor Associado/Doutor realizar-se-á das 8h de 16-4-2020 às 
16h de 17-4-2020, por meio de sistema eletrônico de votação 
e totalização de votos, podendo, em caráter excepcional, ser 
utilizado sistema de votação convencional, de acordo com as 
regras dos artigos 6º a 13 desta Portaria.

§ 1º. A votação poderá ser encerrada antes do horário esta-
belecido no “caput” deste artigo desde que todos os eleitores 
já tenham votado.

§ 2º. A representação referida no “caput” deste artigo será 
numericamente composta por:

I - 4 (quatro) representantes titulares da categoria Professor 
Associado e suplentes.

Artigo 2º - As candidaturas serão registradas nos termos 
do inciso I, do artigo 221, do Regimento Geral da Universidade 
de São Paulo, na Secretaria do Departamento de Enfermagem 
em Saúde Coletiva por meio de requerimento do (a) próprio (a) 
interessado (a), dirigido ao Chefe do Departamento, das 8h às 
17h, de 01-4-2020 até o dia 13-4-2020.

§ 1º. Nos termos do inciso III do artigo 221 do Regimento 
Geral da USP, para a presente a eleição dos representantes da 
categoria de Professor Associado não haverá vinculação titular-
-suplente.

Artigo 3º - Poderão votar e ser votados todos os Professores 
Associados em exercício, estáveis e contratados, pertencentes 
Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola de 
Enfermagem, da Universidade de São Paulo.

§ 1º. Os professores colaboradores, sêniores, visitantes e 
temporários, independentemente dos títulos que possuam, não 
poderão votar nem ser votados.

§ 2º. Não será privado do direito de votar e ser votado o 
docente que se encontrar em férias ou que, afastado de suas 
funções, com ou sem prejuízo de vencimentos, estiver prestando 
serviços em outro órgão da Universidade de São Paulo.

Artigo 4º - A Assistência Acadêmica encaminhará aos 
eleitores, no dia 15-4-2020, no 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 5º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe o sigilo e a inviolabilidade.

Artigo 6º - A votação convencional a que se refere o artigo 
1º supra será realizada no dia 17-4-2020, na Secretaria do 
Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva no mesmo 
horário mencionado para a votação eletrônica.

Artigo 7º - A identificação de cada votante será feita 
mediante a apresentação de prova hábil de identidade e con-
fronto de seu nome com o constante das listas de presença.

Artigo 8º - A Chefe de Departamento deverá indicar um 
membro docente como Presidente da mesa eleitoral.

Artigo 9º - A mesa eleitoral deverá elaborar ata de abertura 
e encerramento dos trabalhos, assinada pelo Presidente da 
Mesa, na qual constarão o local e horário da eleição, o número 
de eleitores e votantes, bem como quaisquer ocorrências que 
devam ser registradas.

Artigo 10 - Não será permitido o voto por procuração.
Artigo 11 - As cédulas serão confeccionadas em papel bran-

co, com os dizeres na parte superior: “Eleição de Representantes 
da categoria Professor Associado para o Conselho do Departa-
mento de Enfermagem em Saúde Coletiva da EEUSP”, contendo 
na parte inferior campo próprio para assinalar os candidatos.

§ 1º. O Presidente da mesa eleitoral rubricará todas as 
cédulas no ato da eleição.

§ 2º. Serão garantidos a inviolabilidade e o sigilo dos votos.
Artigo 12 - A apuração deverá ser realizada imediatamente 

após o término da votação, em sessão pública, pela própria 
mesa eleitoral.

Artigo 13 - Encerrada a eleição, todo o material deverá 
permanecer na Secretaria do Departamento de Enfermagem em 
Saúde Coletiva, que o conservará pelo prazo de 30 dias.

Artigo 14 - Serão considerados eleitos os candidatos que 
obtiverem o maior número de votos, respeitando os registros no 
ato da candidatura.

Parágrafo Único - Ocorrendo empate na eleição, serão ado-
tados os seguintes critérios de desempate, aplicados à figura do 
titular, sucessivamente:

I - o maior tempo de serviço na Universidade de São Paulo;
II - o maior tempo de serviço na respectiva categoria;
III - o docente mais idoso.
Artigo 15 - Os recursos sobre o resultado da eleição 

poderão ser impetrados junto à chefia do Departamento de 
Enfermagem em Saúde Coletiva da EEUSP no prazo de 3 dias, 
após a proclamação dos eleitos.

§ 1º. O recurso referido neste artigo será processado na 
Secretaria do Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva 
e não produzirá efeito suspensivo;

§ 2º. O recurso referido neste artigo será decidido pelo 
Chefe do Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva, no 
prazo máximo de 5 dias contados da data da sua impetração.

Artigo 16 - O mandato dos membros eleitos será de dois 
anos.

Artigo 17 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
de plano pelo Chefe do Departamento.

Artigo 18 - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

 DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLE-
TIVA

Portaria DESC-18, de 10-3-2020

Dispõe sobre a eleição para escolha da Chefe e 
da Vice-Chefe do Departamento de Enfermagem 
em Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem, da 
Universidade de São Paulo

A Diretora da Escola de Enfermagem, da Universidade de 
São Paulo, com base no disposto no Estatuto e Regimento Geral 
da Universidade de São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Disposições Gerais
Artigo 1º - A eleição para escolha da Chefe e Vice-Chefe do 

Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva será realizada 
mediante sistema de chapas, no dia 21-5-2020, na Sala 251, 2º 
andar, da Escola de Enfermagem, da USP.

Parágrafo único - No mesmo local indicado no caput deste 
artigo realizar-se-á o segundo turno, se houver necessidade.

Artigo 2º - A eleição terá início às 12 horas, encerrando-se 
a votação do primeiro turno às 14 horas, permitindo o voto a 
todos os que, no momento do encerramento, se encontrarem 
no recinto.

§ 1º - Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria 
absoluta de votos no primeiro turno.

§ 2º - Caso nenhuma das chapas obtenha maioria absoluta 
no primeiro turno, proceder-se-á a um segundo turno entre as 
duas mais votadas, considerando-se eleita a que obtiver maioria 
simples.

§ 3º - Se houver necessidade do segundo turno, ele será ini-
ciado 15 minutos após a proclamação do resultado do primeiro 
turno, estabelecendo-se um prazo de 30 minutos para a votação, 
permitindo o voto a todos os que, no momento do encerramen-
to, se encontrarem no recinto.

DAS INSCRIÇÕES
Artigo 3º - Os candidatos a Chefe e Vice-Chefe deverão 

protocolar na Secretaria do Departamento, no prazo de 29-4 a 
8-5-2020, o pedido de inscrição das chapas, mediante requeri-
mento assinado por ambos e dirigido à Chefe do Departamento.
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