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através da nota de empenho 03423062/2018, encaminhada pela 
Notificação de Fornecimento 545, cujo prazo de entrega expirou 
em 22/08/2018, incidiu no comportamento descrito no artigo 78, 
inciso I, da Lei 8.666/93, conforme demonstram os e-mails jun-
tados às fls. 38/42 informando o atraso na entrega e Parecer PG 
P. 06220/2019 (fls. 52/58), os quais adoto como razão de decidir;

b) Que tais fatos caracterizam a inexecução total da Dis-
pensa Compra Direta 133039/2018, referente à aquisição de 01 
cartucho HP-CC530A, e constitui motivo para rescisão unilateral, 
com fundamento nos artigos 77 e 79, inciso I, da Lei 8.666/93;

c) Que a Contratada foi regularmente notificada, nos termos 
dos Ofícios DA 190/2018, 205/201 e publicação de referido docu-
mento no DOE de 22/12/2018, e se manifestou em 28/08/2018 
solicitando prorrogação no prazo de entrega e depois não mais 
se manifestou sobre qualquer intenção de defesa;

Resolve dar por rescindida a contratação formalizada pela 
nota de empenho 03423062/2018, por ato unilateral da Admi-
nistração, com aplicação das seguintes penalidades:

a) multa por inexecução total do ajuste no montante de 
R$ 27,00 ( Vinte e sete reais), correspondente a 20% (vinte por 
cento) do valor da obrigação não cumprida; conforme disposto 
no artigo 7º na Portaria

GR 3161/99.

 Universidade de 
São Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO VICE-REITOR

 COORDENADORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Departamento de Administração
 DIVISÃO DE MATERIAL
Termo de Penalização
Processo 18.1.7346.1.7
Compra 133039/2018 - Dispensa eletrônica BEC
Material: Cartucho de toner para impressora
Considerando:
a) Que a empresa, SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS 

PARA INFORMÁTICA EIRELI-ME, não cumpriu o acordo firmado 

Primeira, Segunda, Terceira, Sexta e Décima - os recursos de 
responsabilidade do Estado serão repassados ao Município em 
2 parcelas: I - 1ª parcela: no valor de R$ 300.000,00, a que alude 
o “caput” desta cláusula, que será repassada após a expedição 
da ordem de serviço; II - 2ª parcela: no valor de R$ 95.930,91, a 
ser paga em até 30 dias, a partir da aprovação de contas relati-
vas à parcela anterior e após a medição desta etapa concluída; 
observado o disposto no inciso I do § 3º artigo 116 da Lei Federal 
8.666 de 21-06-1993, com suas alterações - O prazo de vigência 
do presente convênio é de 540 dias, contados da assinatura do 
convênio ocorrida em 18-12-2019, com vencimento em 10-06-
2021. Data da assinatura do Termo de Aditamento: 09-03-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio - DADETUR 250/2019 
- Parecer Referencial CJ/ST 01/2020 - Convenentes - Secre-
taria de Turismo e o Município de Cruzeiro - Proc. DADETUR 
2262918/2019 - Melhoria da Infraestrutura Turística do Santo 
Cruzeiro - Alteração da redação da Cláusula Primeira, Segunda, 
Terceira, Quarta, Sexta e Décima - o valor do presente convênio 
é de R$ 395.626,63, sendo o valor de R$ 395.626,63 de respon-
sabilidade do Estado e/ou o que exceder, de responsabilidade 
do Município - os recursos de responsabilidade do Estado serão 
repassados ao Município em 2 parcelas: I - 1ª parcela: no valor 
de R$ 300.000,00, a que alude o “caput” desta cláusula, que 
será repassada após a expedição da ordem de serviço; II - 2ª 
parcela: no valor de R$ 95.626,63, a ser paga em até 30 dias, 
a partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior e 
após a medição desta etapa concluída; observado o disposto no 
inciso I do § 3º artigo 116 da Lei Federal 8.666 de 21-06-1993, 
com suas alterações - O prazo de vigência do presente convênio 
é de 600 dias, contados da assinatura do convênio ocorrida em 
18-12-2019, com vencimento em 09-08-2021. Data da assinatu-
ra do Termo de Aditamento: 11-03-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio - DADETUR 298/2019 
- Parecer Referencial CJ/ST 01/2020 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de Paulo de Faria - Proc. DADETUR 
3339186/2019 - Reforma da Praça Peregrino Benelli - Alteração 
da redação da Cláusula Primeira, Segunda, Terceira, Sexta e 
Décima - os recursos de responsabilidade do Estado serão 
repassados ao Município em uma única parcela no valor de R$ 
276.974,59, após a expedição da ordem de serviço; nos termos 
dos Decretos Estaduais nºs 59.215/2013 e 64.757/2020 e obser-
vado o disposto no inciso I do § 3º artigo 116 da Lei Federal 
8.666 de 21-06-1993, com suas alterações - O prazo de vigência 
do presente convênio é de 540 dias, contados da assinatura do 
convênio ocorrida em 18-12-2019, com vencimento em 10-06-
2021. Data da assinatura do Termo de Aditamento: 09-03-2020.

 Secretaria Especial de 
Relações Internacionais
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Deliberação 1, de 17-3-2020, do Comitê Administrati-
vo Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Dec. 
64.864-2020

Deliberações como medidas de prevenção no âmbito da 
Administração estadual, em complementação àquelas previstas 
no Dec. 64.864-2020:

I – os servidores nas hipóteses dos incs. I a III do art. 1º 
encontram-se automaticamente em regime de teletrabalho. Os 
servidores de idade igual ou superior a 60 anos não precisam 
tomar nenhuma providência comprobatória. Os servidores que 
se encaixem nos incs. II e III devem enviar: a) por meio eletrôni-
co, documentos comprobatórios de sua condição, caso já os pos-
suam; b) ou autodeclaração de sua condição, sob as penas da lei;

II – uma vez definidos os servidores em regime de teletraba-
lho, tanto estes como os servidores em regime presencial devem, 
até 23-3-2020, impreterivelmente, ser colocados em gozo de 
férias caso sua atividade não se caracterize como essencial para 
a manutenção do serviço público na conjuntura emergencial 
atual. Caso servidores nessa situação não contem com férias a 
gozar, a Administração deve adotar medidas visando ao gozo 
de licença-prêmio;

III – o disposto nos incs. I e II desta deliberação não abrange 
as Secretarias de Estado, entidades ou atividades relacionadas 
nos itens 1 a 10 do § 1º do art. 1º do Dec. 64.864-2020, as quais 
se sujeitam a normas específicas próprias;

IV – as Secretarias de Estado, a Procuradoria Geral do Esta-
do e as entidades autárquicas encaminharão, até as 16 horas de 
25-3-2020, ao endereço eletrônico comiteadministrativo.c19@
sp.gov.br, informes sobre os incs. I e II desta deliberação, con-
forme formulários a serem disponibilizados pela Coordenadoria 
de Recursos Humanos do Estado, da Secretaria da Fazenda e 
Planejamento;

V - os servidores com sintomas reconhecidos do Novo 
Coronavírus devem, imediatamente, passar ao regime de tele-
trabalho, independentemente do disposto no Dec. 62.648-2017, 
permanecendo em tal situação pelo prazo de 72 horas, renová-
vel por igual período e uma única vez, mediante autodeclaração, 
sob as penas da lei, de sua situação de saúde, encaminhada por 
via eletrônica ao superior hierárquico;

VI – esgotados os dois períodos citados no inciso V desta 
deliberação, o servidor deverá retomar suas atividades ou apre-
sentar atestado médico externo, independentemente de perícia 
oficial, válido por até 14 dias, encaminhado por via eletrônica 
ao superior hierárquico;

VII – eventualmente esgotado o prazo de 14 dias citado no 
inc. VI desta deliberação, o servidor deverá adotar as providên-
cias cabíveis, caso necessárias, no âmbito do Departamento de 
Perícias Médicas do Estado – DPME;

VIII - eventuais creches e centros de convivência, nas 
dependências de órgãos e entidades públicas estaduais, devem 
ser fechados, gradativamente, até 23-3-2020, pelo prazo subse-
quente de 30 dias;

IX - refeitórios e lanchonetes, situados nas dependências de 
órgãos ou entidades públicas estaduais, devem rever seus pro-
cedimentos para adequação às normas do Ministério da Saúde, 
no contexto da pandemia;

X – as reuniões devem ser realizadas preferencialmente 
mediante dispositivos que garantam acesso remoto, como 
teleconferência ou videoconferência, reservando-se as reuniões 
presenciais a assuntos que, por sua natureza, não admitam outra 
forma de contato;

XI – devem-se reforçar as comunicações internas e externas 
com relação às recomendações de prevenção;

XII - deve-se evitar contato físico quando de cumprimentos 
sociais;

XIII – deve-se assegurar que o ingresso nas repartições 
públicas somente ocorra mediante prévia higienização das 
mãos, sem prejuízo da observância das demais normas do 
Ministério da Saúde.

RODRIGO GARCIA
Secretário de Governo
JOSÉ HENRIQUE GERMANN FERREIRA
Secretário da Saúde
HENRIQUE MEIRELLES
Secretário da Fazenda e Planejamento
PATRÍCIA ELLEN DA SILVA
Secretária de Desenvolvimento Econômico
MARIA LIA P. PORTO CORONA
Procuradora Geral do Estado

após a medição desta etapa concluída; observado o disposto no 
inciso I do § 3º artigo 116 da Lei Federal 8.666 de 21-06-1993, 
com suas alterações - O prazo de vigência do presente convênio 
é de 570 dias, contados da assinatura do convênio ocorrida em 
18-12-2019, com vencimento em 10-07-2021. Data da assinatu-
ra do Termo de Aditamento: 12-03-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio - DADETUR 214/2019 
- Parecer Referencial CJ/ST 01/2020 - Convenentes - Secre-
taria de Turismo e o Município de Lindóia - Proc. DADETUR 
2583669/2019 - Implantação de Iluminação Ornamental no 
Corredor Turístico do Matão - Alteração da redação da Cláusula 
Primeira, Segunda, Terceira, Sexta e Décima - os recursos de 
responsabilidade do Estado serão repassados ao Município em 
uma única parcela no valor de R$ 169.597,22 após a expedição 
da ordem de serviço; nos termos dos Decretos Estaduais nºs 
59.215/2013 e 64.757/2020 e observado o disposto no inciso I 
do § 3º artigo 116 da Lei Federal 8.666 de 21-06-1993, com suas 
alterações - O prazo de vigência do presente convênio é de 420 
dias, contados da assinatura do convênio ocorrida em 18-12-
2019, com vencimento em 10-02-2021. Data da assinatura do 
Termo de Aditamento: 12-03-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio - DADETUR 305/2019 
- Parecer Referencial CJ/ST 01/2020 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de Bragança Paulista - Proc. DADETUR 
2433440/2019 - Reforma e Restauro do Colégio São Luiz - Fase 
4 - Alteração da redação da Cláusula Primeira, Segunda, Ter-
ceira, Quarta, Sexta e Décima - o valor do presente convênio 
é de R$ 2.529.577,90, sendo o valor de R$ 2.038.453,67 de 
responsabilidade do Estado e o valor de R$ 491.124,23, e/ou o 
que exceder, de responsabilidade do Município - os recursos de 
responsabilidade do Estado serão repassados ao Município em 3 
parcelas: I - 1ª parcela: no valor de R$ 300.000,00, a que alude o 
“caput” desta cláusula, que será repassada após a expedição da 
ordem de serviço; II - 2ª parcela: no valor de R$ 881.589,45, a ser 
paga em até 30 dias, a partir da aprovação de contas relativas à 
parcela anterior e após a medição desta etapa concluída; III - 3ª 
parcela: no valor de R$ 856.864,22, a ser paga em até 30 dias, 
a partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior e 
após a medição desta etapa concluída; observado o disposto do 
inciso I do § 3º artigo 116 da Lei Federal 8.666 de 21-06-1993, 
com suas alterações - O prazo de vigência do presente convênio 
é de 600 dias, contados da assinatura do convênio ocorrida em 
18-12-2019, com vencimento em 09-08-2021. Data da assinatu-
ra do Termo de Aditamento: 11-03-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio - DADETUR 385/2019 
- Parecer Referencial CJ/ST 01/2020 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de Paraguaçu Paulista - Proc. DADETUR 
3400487/2019 - Melhorias na Infraestrutura do Parque Aquático 
Pref. Benedicto Benício - Grande Lago - Alteração da redação da 
Cláusula Primeira, Segunda, Terceira, Sexta e Décima - os recur-
sos de responsabilidade do Estado serão repassados ao Municí-
pio em 3 parcelas: I - 1ª parcela: no valor de R$ 300.000,00, a 
que alude o “caput” desta cláusula, que será repassada após a 
expedição da ordem de serviço; II - 2ª parcela: no valor de R$ 
500.000,00, a ser paga em até 30 dias, a partir da aprovação 
de contas relativas à parcela anterior e após a medição desta 
etapa concluída; III - 3ª parcela: no valor de R$ 33.449,33, a ser 
paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas 
à parcela anterior e após a medição desta etapa concluída; 
observado o disposto no inciso I do § 3º artigo 116 da Lei Federal 
8.666 de 21-06-1993, com suas alterações - O prazo de vigência 
do presente convênio é de 630 dias, contados da assinatura do 
convênio ocorrida em 18-12-2019, com vencimento em 08-09-
2021. Data da assinatura do Termo de Aditamento: 09-03-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio - DADETUR 346/2019 
- Parecer Referencial CJ/ST 01/2020 - Convenentes - Secreta-
ria de Turismo e o Município de Lavrinhas - Proc. DADETUR 
3190590/2019 - Sinalização Turística - Alteração da redação 
da Cláusula Primeira, Segunda, Terceira, Sexta e Décima - os 
recursos de responsabilidade do Estado serão repassados ao 
Município em uma única parcela no valor de R$ 145.000,00, 
após a expedição da ordem de serviço; nos termos dos Decretos 
Estaduais nºs 59.215/2013 e 64.757/2020 e observado o dispos-
to no inciso I do § 3º artigo 116 da Lei Federal 8.666 de 21-06-
1993, com suas alterações - O prazo de vigência do presente 
convênio é de 510 dias, contados da assinatura do convênio 
ocorrida em 18-12-2019, com vencimento em 11-05-2021. Data 
da assinatura do Termo de Aditamento: 12-03-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio - DADETUR 288/2019 
- Parecer Referencial CJ/ST 01/2020 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de Sud Mennucci - Proc. DADETUR 
3178385/2019 - Implantação de Sinalização Turística no Muni-
cípio - Alteração da redação da Cláusula Primeira, Segunda, 
Terceira, Sexta e Décima - os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao Município em uma única parcela 
no valor de R$ 27.000,00, após a expedição da ordem de 
serviço; nos termos dos Decretos Estaduais nºs 59.215/2013 e 
64.757/2020 e observado o disposto no inciso I do § 3º artigo 
116 da Lei Federal 8.666 de 21-06-1993, com suas alterações 
- O prazo de vigência do presente convênio é de 540 dias, 
contados da assinatura do convênio ocorrida em 18-12-2019, 
com vencimento em 10-06-2021. Data da assinatura do Termo 
de Aditamento: 10-03-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio - DADETUR 210/2019 
- Parecer Referencial CJ/ST 01/2020 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de Poá - Proc. DADETUR 3176150/2019 
- Obras de Revitalização da Avenida Nossa Senhora de Lourdes, 
Estendendo-se até a Praça Belisio Colosso - Alteração da reda-
ção da Cláusula Primeira, Segunda, Terceira, Quarta, Sexta e 
Décima - o valor do presente convênio é de R$ 1.797.382,90, 
sendo o valor de R$ 1.444.066,13 de responsabilidade do Estado 
e o valor de R$ 353.316,77, e/ou o que exceder, de responsabili-
dade do Município - os recursos de responsabilidade do Estado 
serão repassados ao Município em 3 parcelas: I - 1ª parcela: no 
valor de R$ 300.000,00, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço; II - 2ª 
parcela: no valor de R$ 572.033,07, a ser paga em até 30 dias, a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior e após 
a medição desta etapa concluída; III - 3ª parcela: no valor de R$ 
572.033,06, a ser paga em até 30 dias, a partir da aprovação de 
contas relativas à parcela anterior e após a medição desta etapa 
concluída; observado o disposto do inciso I do § 3º artigo 116 
da Lei Federal 8.666 de 21-06-1993, com suas alterações - O 
prazo de vigência do presente convênio é de 750 dias, conta-
dos da assinatura do convênio ocorrida em 18-12-2019, com 
vencimento em 06-01-2022. Data da assinatura do Termo de 
Aditamento: 10-03-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio - DADETUR 266/2019 
- Parecer Referencial CJ/ST 01/2020 - Convenentes - Secreta-
ria de Turismo e o Município de Lavrinhas - Proc. DADETUR 
3188808/2019 - Casa do Artesão e Infotur - Alteração da 
redação da Cláusula Primeira, Segunda, Terceira, Quarta, Sexta 
e Décima - o valor do presente convênio é de R$ 258.559,22, 
sendo o valor de R$ 250.093,91 de responsabilidade do Estado 
e o valor de R$ 8.465,31, e/ou o que exceder, de responsabili-
dade do Município - os recursos de responsabilidade do Estado 
serão repassados ao Município em uma única parcela no valor 
de R$ 250.093,91, após a expedição da ordem de serviço; nos 
termos dos Decretos Estaduais nºs 59.215/2013 e 64.757/2020 e 
observado o disposto no inciso I do § 3º artigo 116 da Lei Federal 
8.666 de 21-06-1993, com suas alterações - O prazo de vigência 
do presente convênio é de 540 dias, contados da assinatura do 
convênio ocorrida em 18-12-2019, com vencimento em 10-06-
2021. Data da assinatura do Termo de Aditamento: 09-03-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio - DADETUR 242/2019 
- Parecer Referencial CJ/ST 01/2020 - Convenentes - Secre-
taria de Turismo e o Município de Timburi - Proc. DADETUR 
3104315/2019 - Revitalização e Execução de Passeios Públicos e 
Vias de Acesso ao Município - Alteração da redação da Cláusula 

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Portaria PRP-754, 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, de 25-05-2009 e 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 novo projeto de pesquisa fica prorrogado o prazo de destinação de emprego público criado 
pela Lei Complementar 1074/2008, ocupado atualmente pelo servidor Edmar Antonio Mazzi e redistribuído junto ao Centro de 
Energia Nuclear na Agricultura (CENA) pela Portaria PRP-69, de 25-09-2009, 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 1132270 Luiz Antonio Martinelli 28-02-2022

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 01-02-2020 (Processo 
USP 2009.1.8951.1.2).

 Portaria PRP-755, de 17-3-2020

Altera o cronograma do Edital de Seleção de pro-
postas para distribuição de cargos docentes - 2019

Considerando
- o agravamento da epidemia de corona vírus no Estado de 

São Paulo, inclusive com casos confirmados na comunidade USP;
- a elevação das restrições e recomendações do Ministério 

da Saúde e do Governo do Estado;
- que o processo de avaliação das candidaturas submetidas 

ao Edital de seleção de propostas para distribuição de cargos 
docentes 2019 demanda participação presencial e interação 
entre os membros da Comissão de Avaliação.

O Pró-Reitor de Pesquisa, baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1º - O processo de avaliação das candidaturas sub-

metidas ao Edital de seleção de propostas para distribuição de 
cargos docentes 2019 fica interrompido até que as condições 
tornem-se favoráveis.

Artigo 2º - Oportunamente será marcada nova data para 
as atividades da Comissão de Avaliação e para divulgação do 
resultado.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 2019.1.19110.1.4).

 MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA

 COMISSÃO ELEITORAL
Portaria do Presidente, de 17-3-2020

Dispõe sobre a eleição para escolha do(a) 
Diretor(a) e do(a) Vice-Diretor(a) do Museu de Arte 
Contemporânea, da Universidade de São Paulo - 
Comissão Eleitoral MAC-USP-1/2020

O Presidente da Comissão Eleitoral, nomeada para conduzir 
o processo de eleição de Diretor e Vice-Diretor do Museu de 
Arte Contemporânea, com base no disposto no Estatuto e no 
Regimento Geral da Universidade de São Paulo, baixa a seguinte 
Portaria:

DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º - A eleição para escolha do(a) Diretor(a) e do(a) 

Vice-Diretor(a) do Museu de Arte Contemporânea será realizada 
em 9-6-2020, mediante sistema de chapas, por meio de sistema 
eletrônico, podendo, em caráter excepcional, ser utilizado o 
sistema de votação convencional com cédulas de papel.

Parágrafo único - Caracteriza excepcionalidade, para os 
termos mencionados no caput deste artigo:

a) e-mail institucional USP desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail; ou
c) dificuldade de acesso à Internet.
Artigo 2º - A eleição terá início às 9 horas, encerrando-se a 

votação do primeiro turno às 15 horas.
§ 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 60 minutos para a votação.

Artigo 3º - A condução do processo eleitoral ficará a cargo de 
uma Comissão Eleitoral constituída mediante Portaria do Diretor, 
conforme disposto no § 7º do artigo 46-A do Regimento Geral.

DAS INSCRIÇÕES
Artigo 4º - Os candidatos a Diretor(a) e Vice-Diretor(a) 

deverão enviar, exclusivamente, para o endereço eletrônico 
mac.eleicoes@usp.br, no prazo de 13 a 22-4-2020 (10 dias), 
os pedidos de inscrição, em forma de chapa, mediante reque-
rimento assinado por ambos e dirigido à Comissão Eleitoral, 
acompanhado do programa de gestão a ser implementado e, se 
for o caso, declaração de desincompatibilização, nos termos do 
artigo 7º deste Edital.

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores 
Titulares e Professores Associados 3 da Universidade.

§ 2º - Cada uma das Chapas deverá conter ao menos um 
docente do Museu, como candidato a Diretor ou a Vice-Diretor.

§ 3º - A Comissão Eleitoral divulgará, até às 17 horas do dia 
24-4-2020, no sítio do Museu, a lista das chapas que tiverem 
seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões de 
eventual indeferimento.

Artigo 5º - Encerrado o prazo referido no artigo 4º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 28-4 a 7-5-2020 (10 dias), hipótese em 
que poderão ser apresentadas candidaturas compostas também 
de Professores Associados 2 e 1, pertencentes à Universidade, 
devendo cada uma das chapas conter ao menos um docente do 
Museu como candidato a Diretor ou Vice-Diretor.

Parágrafo único - A Comissão Eleitoral divulgará, até às 17 
horas do dia 11-5-2020, no sítio do Museu, a lista das chapas 

que tiverem seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as 
razões de eventual indeferimento.

Artigo 6º - Encerrado o prazo referido no artigo 5º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 13 a 22-5-2020 (10 dias), nos moldes 
do estabelecido no caput do artigo 4º, hipótese em que poderão 
ser apresentadas candidaturas compostas exclusivamente por 
Professores Titulares e Associados 3 externos ao Museu.

Parágrafo único - A Comissão Eleitoral divulgará, até às 17 
horas do dia 26-5-2020, no sítio do Museu, a lista das chapas 
que tiverem seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as 
razões de eventual indeferimento.

Artigo 7º - Os docentes que exercerem as funções de 
Diretor(a), Vice-Diretor(a), Presidente e Vice-Presidente das Comis-
sões mencionadas nos artigos 48 a 50 do Estatuto da USP, bem 
como as de Chefe e Vice-Chefe de Departamento, que se inscre-
verem como candidatos, deverão, a partir do pedido de inscrição, 
desincompatibilizar-se, afastando-se daquelas funções, em favor 
de seus substitutos, até o encerramento do processo eleitoral.

DO COLÉGIO ELEITORAL
Artigo 8º - O colégio eleitoral será composto da seguinte 

forma:
I - pelo conjunto de docentes do Museu;
II - pelos demais membros do Conselho Deliberativo;
III - pelos Diretores e representantes das Congregações das 

Unidades afins no Conselho Universitário, observado o mínimo 
de cinco Unidades afins definidas no Regimento do Museu;

IV - por representantes dos servidores técnicos e adminis-
trativos do Museu, em número equivalente a cinco por cento do 
total dos componentes do colégio eleitoral mencionados nos 
incisos I a III;

V - por representantes discentes de pós-graduação, em 
número equivalente a cinco por cento do total dos componentes 
do colégio eleitoral mencionados nos incisos I a III, escolhidos 
entre os estudantes regularmente matriculados nos programas 
do Museu.

§ 1º - As Unidades afins citadas no inciso III deste artigo são 
as seguintes: Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH); 
Escola de Comunicações e Artes (ECA); Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo (FAU); Faculdade de Educação (FE) e Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH).

§ 2º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o fato, 
por escrito, à Comissão Eleitoral, até o dia 2-6-2020.

§ 3º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-
tituído, se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

§ 4º - O eleitor que não dispuser de suplente e que estiver 
legalmente afastado de suas funções na Universidade ou não 
puder comparecer às eleições, por motivo justificado, não será 
considerado para o cálculo do quorum exigido pelo Estatuto.

Artigo 9º - O eleitor que pertencer a mais de um colegiado 
terá direito a apenas um voto.

§ 1º - O eleitor referido neste artigo não poderá ser substi-
tuído nos outros colegiados pelo suplente.

§ 2º - O eleitor, membro de mais de um colegiado, que esti-
ver legalmente afastado ou que não puder comparecer à eleição, 
por motivo justificado, será substituído pelo seu suplente do 
colegiado de hierarquia mais alta.

§ 3º - Na eventualidade de o suplente, a que se refere o 
parágrafo anterior, estar legalmente afastado ou não puder 
comparecer por motivo justificado, a substituição do titular se 
fará pelo suplente do colegiado hierarquicamente inferior.

§ 4º - O eleitor que não comparecer no primeiro turno e, 
em razão disso, tiver sido substituído pelo suplente, não poderá 
votar no turno subsequente, caso este seja realizado.

DA ELEIÇÃO
Artigo 10 - A eleição será realizada em até dois turnos de 

votação, com voto direto e secreto, não sendo permitido o voto 
por procuração.

§ 1º - Cada eleitor terá direito a um voto e poderá votar em 
apenas uma chapa de candidatos.

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

DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 11 - O Sistema de Votação da Universidade de São 

Paulo encaminhará aos eleitores por e-mail, no dia da eleição, o 
endereço eletrônico do sistema de votação, o identificador e a 
senha de acesso com a qual o eleitor poderá exercer seu voto.

Artigo 12 - O Museu de Arte Contemporânea manterá um 
computador à disposição dos eleitores, no MAC Ibirapuera, Av. 
Pedro Álvares Cabral, 1301, São Paulo, SP.

Parágrafo único - A Comissão Eleitoral indicará dois servi-
dores técnicos e administrativos para acompanhar a votação.

Artigo 13 - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.
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