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exigida, até o dia 31-01-2020 até as 24h (horário de Brasília). 
O resultado será divulgado até o dia 15-02-2020, na página da 
Pós-Graduação Acadêmica em Astronomia: http://www.iag.usp.
br/pos/astronomia/portugues/programa-de-pos-doutorado-Capes

Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:
1. Cópia de documento comprobatório do título de doutor, 

obtido em cursos avaliados pela Capes e reconhecidos pelo CNE/
MEC, e histórico escolar do curso de doutorado. O candidato deve-
rá ter título de doutor há, no máximo, 7 anos. No caso de diploma 
estrangeiro, este será analisado pelo programa de pós-graduação;

2. Cópia do curriculum vitae atualizado na Plataforma Lat-
tes do CNPq ou, se estrangeiro, currículo (de acordo com anexo 
III da Portaria Capes no. 086/2013) com histórico de registro de 
patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e tecnológicos 
de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico;

3. Projeto de pesquisa, com no máximo 15 páginas, conten-
do: objetivos, justificativa, contribuição para o Programa de Pós-
-Graduação, metodologia, resultados pretendidos, cronograma 
e referências;

4. Carta de anuência do supervisor;
5. No mínimo, duas cartas de recomendação. As cartas devem 

ser enviadas por e-mail em pdf, pelas pessoas que as assinam, a 
partir de seus endereços eletrônicos institucionais, diretamente 
para a Secretaria de Pós-Graduação (cpgiag@usp.br) e para a 
CCP (ccpastro@iag.usp.br). O assunto do e-mail deve ser: Carta 
de recomendação PNPD/Capes - 2020/2021 (não é necessário 
entregar cópias físicas das cartas de recomendação);

6. O candidato estrangeiro residente no exterior deverá 
comprovar endereço residencial no exterior no momento da 
submissão da candidatura.

A avaliação dos candidatos pela Comissão Coordenadora 
do Programa de Astronomia será baseada no projeto de pesqui-
sa com plano de atividades e no curriculum vitae documentado, 
levando-se em consideração o estágio da carreira em que o 
candidato se encontra.

Os candidatos deverão estar aptos a iniciar suas atividades 
referentes ao projeto tão logo seja aprovada sua candidatura 
pela Capes.

Mais informações pelos e-mails cpgiag@usp.br e ccpastro@
iag.usp.br

 PREFEITURA DO CAMPUS USP DE BAURU

 Portaria PUSP-B-197, de 10-1-2020

Dispõe sobre a constituição da Comissão Julgadora 
de Licitações na modalidade Concorrência, 
da Prefeitura do Campus USP de Bauru, da 
Universidade de São Paulo, para o exercício de 
2020

O Prefeito do Campus USP de Bauru, da Universidade de 
São Paulo, de acordo com as disposições contidas no artigo 51 
da Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, baixa a seguinte 
Portaria:

Artigo 1º - Ficam designados os servidores: Anne Cristi-
ne Ferraz de Oliveira, Bruno Brancalhão Berbel, Eli da Silva 
Moreno, Fábio Mossato Dias, Paulo César Zagatto e Viviani 
Gomes Oliveira, como membros titulares, para comporem a 
Comissão Julgadora de Licitações na modalidade Concorrência, 
da Prefeitura do Campus USP de Bauru, da Universidade de São 
Paulo, e como membro suplente o servidor Laudemir Aparecido 
Marques da Silva.

Artigo 2º - A referida Comissão terá como presidente o ser-
vidor Bruno Brancalhão Berbel, e como seu suplente o servidor 
Fábio Mossato Dias.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

(Processo USP 2020.1.12.13.2)
 Portaria PUSP-B-198, de 10-1-2020

Dispõe sobre a constituição da Comissão 
Julgadora de Licitações da Prefeitura do Campus 
USP de Bauru, da Universidade de São Paulo, para 
o exercício de 2020

O Prefeito do Campus USP de Bauru, da Universidade de 
São Paulo, de acordo com as disposições contidas no artigo 51 
da Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, baixa a seguinte 
Portaria:

Artigo 1º - Ficam designados os servidores: Anne Cristine 
Ferraz de Oliveira, Bruno Brancalhão Berbel, Eli da Silva Moreno, 
Fábio Mossato Dias, Lucas Fagundes de Vergennes, Paulo César 
Zagatto, Thiago Machado Oliveira e Viviani Gomes Oliveira, 
como membros titulares, para comporem a Comissão Julgadora 
de Licitações da Prefeitura do Campus USP de Bauru, da Univer-
sidade de São Paulo.

Artigo 2º - A referida Comissão terá como presidente o ser-
vidor Bruno Brancalhão Berbel, e como seu suplente o servidor 
Fábio Mossato Dias, ficando também responsáveis pelo encer-
ramento e julgamento dos procedimentos licitatórios durante 
o exercício de 2020.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

(Processo USP 2020.1.12.13.2)
 Portaria PUSP-B-199, de 10-1-2020

Dispõe sobre a designação de Pregoeiros e Equipe 
de Apoio da Prefeitura do Campus USP de Bauru, 
da Universidade de São Paulo, para o exercício 
de 2020

O Prefeito do Campus USP de Bauru, da Universidade de 
São Paulo, nos termos do inciso IV do artigo 3º da Lei Federal 
10.520, de 17-07-2002, combinado com o disposto no inciso 
IV do artigo 3º do Decreto Estadual 47.297, de 06-11-2002, e 
alínea “b”, inciso I, do artigo 1º da Portaria GR-6.561, de 16-06-
2014, e alterações posteriores, expede a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Designa Anne Cristine Ferraz de Oliveira (Certi-
ficação Fundap 286133), Bruno Brancalhão Berbel (Certificação 
Sefaz 566/2016) e Eli da Silva Moreno (Certificação 124/2004 
- Portaria GR-1.044/2004 - Certificação Fundap 165960), para 
atuarem como Pregoeiros nos procedimentos licitatórios a 
serem instaurados na PUSP-B da USP, através da modalidade de 
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$ 650.000,00.

Artigo 2º - Para compor a Equipe de Apoio ficam designados 
os servidores: Fábio Mossato Dias, Luzia de Cássia Machado 
Yogui, Paulo Cesar Zagatto, Thiago Machado Oliveira e Viviani 
Gomes Oliveira.

Artigo 3º - Os pregoeiros acima designados poderão atuar 
como suplente de Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

(Processo USP 2020.1.12.13.2)

 PREFEITURA DO CAMPUS USP LUIZ DE QUEIROZ

 Portaria PUSP-LQ-1, de 10-1-2020
O Prefeito do Campus USP “Luiz de Queiroz”, da Univer-

sidade de São Paulo, nos termos do artigo 51 da Lei 8.666/96, 
e alterações posteriores, e da Portaria GR-6.561, de 16-6-2014, 
expede a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Fica designado Eliezer Gomes Viana para atuar 
como membro suplente da Comissão Permanente de Licitações, 
nas modalidades “Convite”, “Tomada de Preços” e “Concor-
rência”, instauradas pela Prefeitura do Campus USP “Luiz de 
Queiroz”, conjuntamente com os demais membros designados 
por intermédio da Portaria PUSP-LQ-5/2019 e durante a vigência 
daquele instrumento.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigência a partir da data 
de sua publicação.

(Processo 2000.1.373.66.6.)

Partícipes: Faculdade de Economia, Administração e Conta-
bilidade (FEAUSP) e a Technische Hochschule Köln

Objeto: Cooperação Acadêmica entre a FEA USP e a Technis-
che Hochschule Köln visando cooperação acadêmica internacional 
nas áreas de Economia, Administração e Contabilidade, a fim de 
promover o intercambio de docentes instituições, pesquisadores, 
alunos de pós-graduação, alunos de graduação (com reconheci-
mento mútuo das atividades por ele executadas) e membros da 
equipe administrativa de cada instituição das respectivas.

Vigência: 05 anos (de 09-12-2019 a 08-12-2024)
Data da assinatura: 09-12-2019
CONVÊNIO Acadêmico Internacional celebrado entre a 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo (Brasil) no interesse da Instituto 
Politécnico Setúbal

Processo 19.1.00953.12.1
Convênio 45292
Partícipes: Faculdade de Economia, Administração e Conta-

bilidade (FEAUSP) e a Instituto Politécnico Setúbal
Objeto: Cooperação Acadêmica entre a FEA USP e a Instituto 

Politécnico Setúbal visando cooperação acadêmica internacional 
nas áreas de Economia, Administração e Contabilidade, a fim de 
promover o intercambio de docentes instituições, pesquisadores, 
alunos de pós-graduação, alunos de graduação (com reconheci-
mento mútuo das atividades por ele executadas) e membros da 
equipe administrativa de cada instituição das respectivas.

Vigência: 05 anos (de 04-12-2019 a 03-12-2024)
Data da assinatura: 04-12-2019
CONVÊNIO Acadêmico Internacional celebrado entre a 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo (Brasil) no interesse da University 
of Huddersfield

Processo 19.1.0637.12.2
Convênio 44782
Partícipes: Faculdade de Economia, Administração e Conta-

bilidade (FEAUSP) e a University of Huddersfield
Objeto: Cooperação Acadêmica entre a FEA USP e a Univer-

sity of Huddersfield visando cooperação acadêmica internacional 
nas áreas de Economia, Administração e Contabilidade, a fim de 
promover o intercambio de docentes instituições, pesquisadores, 
alunos de pós-graduação, alunos de graduação (com reconheci-
mento mútuo das atividades por ele executadas) e membros da 
equipe administrativa de cada instituição das respectivas.

Vigência: 05 anos (de 25-07-2019 a 24-07-2024)
Data da assinatura: 25-07-2019
CONVÊNIO Acadêmico Internacional celebrado entre a 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo (Brasil) no interesse da Sciences Po

Processo 19.1.00767.12.4
Convênio 45098
Partícipes: Faculdade de Economia, Administração e Conta-

bilidade (FEAUSP) e a Sciences Po
Objeto: Cooperação Acadêmica entre a FEA USP e a Scien-

ces Po visando cooperação acadêmica internacional nas áreas 
de Economia, Administração e Contabilidade, a fim de promover 
o intercambio de docentes instituições, pesquisadores, alunos 
de pós-graduação, alunos de graduação (com reconhecimento 
mútuo das atividades por ele executadas) e membros da equipe 
administrativa de cada instituição das respectivas.

Vigência: 05 anos (de 04-12-2019 a 03-12-2024)
Data da assinatura: 04-12-2019
 Despacho do Diretor, de 10-10-2020
Homologação - Carta-Convite 6/2019.
Objeto: Limpeza e manutenção das caixas de drenagem 

pluvial do prédio Fea-1, reparo na cobertura dos prédios Fea-5 
e Fea-6 e manutenção e impermeabilização do telhado de vidro 
do prédio Fea-4.

Homologo a decisão da Comissão Julgadora de Licitações 
e Adjudico o objeto da presente licitação à empresa 1ª colo-
cada RRX Construtora e Comércio Ltda., por ter ofertado R$ 
140.996,11, valor este abaixo do estipulado pela Administração 
e atendido todas as condições editalícias.

 Extrato de Contratos
Termo Aditivo de Retomada de Execução de Serviços
Objeto: adequação corretiva das tubulações hidráulicas de 

água gelada do chiller, do sistema de climatização da Biblioteca 
da FEAUSP

Processo 19.1.1054.12.2
Contratante: Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da USP
Contratada: ZONATO & FERREIRA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 07.719.996/0001-39
Carta Convite 03/2019: Em virtude do final do ano, os 

serviços foram suspensos no período de 21-12-2019 a 05-01-
2020, 16 dias. Em 06-01-2020 foi retomada a execução dos 
serviços. Dessa forma, o prazo contratual foi prorrogado para 
o dia 18-01-2020.

Termo Aditivo de Retomada de Execução de Serviços
Objeto: reforma do reservatório do prédio FEA-1, demolição, 

impermeabilização e colocação de piso no terraço do FEA-5 e 
manutenção dos hidrantes dos prédios FEA2 e FEA3.

Processo 19.1.782.12.2
Contratante: Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da USP
Contratada: RRX CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.-ME
CNPJ: 11.224.952/0001-05
Carta Convite 05/2019: Em virtude do final do ano, os 

serviços foram suspensos no período de 21-12-2019 a 05-01-
2020, 16 dias. Em 06-01-2020 foi retomada a execução dos 
serviços. Dessa forma, o prazo contratual foi prorrogado para 
o dia 08-02-2020.

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, 
GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS

 Comunicado
Edital 01/2020 - Processo de seleção para duas bolsas 

de Pós-Doutorado PNPD-Capes junto ao Programa de Pós-
-Graduação em Astronomia.

A Comissão Coordenadora do Programa (CCP) de Astro-
nomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmos-
féricas da Universidade de São Paulo torna público a abertura 
de inscrição para a seleção de dois (2) bolsistas em nível 
de pós-doutoramento dentro do Programa Nacional de Pós-
-Doutorado (PNPD) da Capes/MEC, conforme a Portaria 086, de 
03-07-2013, que dispõe sobre os requisitos e atribuições dos 
candidatos (disponível em www.Capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-
-pais/pnpd-Capes).

Os candidatos deverão se enquadrar em uma das categorias 
abaixo, conforme art. 5º, inciso V, da Portaria acima:

a) Brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de 
visto temporário, sem vínculo empregatício - duração máxima 
da bolsa: 12 meses, podendo ser renovada, conforme decisão da 
Coordenadoria do Programa de Astronomia por mais 12 meses, 
e permitida pela Capes até atingir o limite máximo de 60 meses;

b) Estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empre-
gatício - duração máxima da bolsa: 12 meses, podendo ser 
renovada conforme decisão da Coordenadoria do Programa 
de Astronomia por mais 12 meses, e permitida pela Capes até 
atingir o limite máximo de 60 meses;

c) Docente ou pesquisador no país com vínculo empregatí-
cio em instituições de ensino superior ou instituições públicas de 
pesquisa - duração máxima da bolsa: 12 meses.

As inscrições estarão abertas entre os dias 15-01-2020 
e 31-01-2020 e serão feitas unicamente por meio eletrônico 
enviando-se a documentação completa para a Secretaria de 
Pós-Graduação do IAG-USP e CCP, nos e-mails cpgiag@usp.br, e 
ccpastro@iag.usp.br, com a indicação "Inscrição PNPD". Somente 
serão aceitas as inscrições enviadas, com toda a documentação 

Partícipes: Faculdade de Economia, Administração e Con-
tabilidade (FEAUSP) e a University of Economics in Bratislava

Objeto: Cooperação Acadêmica entre a FEA USP e a 
University of Economics in Bratislava visando cooperação aca-
dêmica internacional nas áreas de Economia, Administração e 
Contabilidade, a fim de promover o intercambio de docentes 
instituições, pesquisadores, alunos de pós-graduação, alunos 
de graduação (com reconhecimento mútuo das atividades por 
ele executadas) e membros da equipe administrativa de cada 
instituição das respectivas.

Vigência: 05 anos (de 28-03-2019 a 27-03-2024)
Data da assinatura: 28-03-2019
CONVÊNIO Acadêmico Internacional celebrado entre a 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo (Brasil) no interesse da University 
of Turku.

Processo 19.1.1061.12.7
Convênio 45519
Partícipes: Faculdade de Economia, Administração e Conta-

bilidade (FEAUSP) e a University of Turku.
Objeto: Cooperação Acadêmica entre a FEA USP e a Uni-

versity of Turku visando cooperação acadêmica internacional 
nas áreas de Economia, Administração e Contabilidade, a fim de 
promover o intercambio de docentes instituições, pesquisadores, 
alunos de pós-graduação, alunos de graduação (com reconheci-
mento mútuo das atividades por ele executadas) e membros da 
equipe administrativa de cada instituição das respectivas.

Vigência: 05 anos (de 09-01-2020 a 08-01-2025)
Data da assinatura: 09-01-2020
CONVÊNIO Acadêmico Internacional celebrado entre a 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo (Brasil) no interesse da Universidad 
de Chile

Processo 16.1.01296.12.1
Convênio 41075
Partícipes: Faculdade de Economia, Administração e Conta-

bilidade (FEAUSP) e a Universidad de Chile
Objeto: Cooperação Acadêmica entre a FEA USP e a Uni-

versidad de Chile visando cooperação acadêmica internacional 
nas áreas de Economia, Administração e Contabilidade, a fim de 
promover o intercambio de docentes instituições, pesquisadores, 
alunos de pós-graduação, alunos de graduação (com reconheci-
mento mútuo das atividades por ele executadas) e membros da 
equipe administrativa de cada instituição das respectivas.

Vigência: 05 anos (de 12-04-2019 a 11-04-2024)
Data da assinatura: 12-04-2019
CONVÊNIO Acadêmico Internacional celebrado entre a 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo (Brasil) no interesse da Université 
Paris-Nanterre.

Processo 18.1.01126.12.0
Convênio 43761
Partícipes: Faculdade de Economia, Administração e Conta-

bilidade (FEAUSP) e a Université Paris-Nanterre
Objeto: Cooperação Acadêmica entre a FEA USP e a Univer-

sité Paris-Nanterre visando cooperação acadêmica internacional 
nas áreas de Economia, Administração e Contabilidade, a fim de 
promover o intercambio de docentes instituições, pesquisadores, 
alunos de pós-graduação, alunos de graduação (com reconheci-
mento mútuo das atividades por ele executadas) e membros da 
equipe administrativa de cada instituição das respectivas.

Vigência: 05 anos (de 03-06-2019 a 02-06-2024)
Data da assinatura: 03-06-2019
CONVÊNIO Acadêmico Internacional celebrado entre a 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo (Brasil) no interesse da Audencia 
Business School

Processo 19.1.00554.12.0
Convênio 44621
Partícipes: Faculdade de Economia, Administração e Conta-

bilidade (FEAUSP) e a Audencia Business School
Objeto: Cooperação Acadêmica entre a FEA USP e a 

Audencia Business School visando cooperação acadêmica inter-
nacional nas áreas de Economia, Administração e Contabilidade, 
a fim de promover o intercambio de docentes instituições, 
pesquisadores, alunos de pós-graduação, alunos de graduação 
(com reconhecimento mútuo das atividades por ele executadas) 
e membros da equipe administrativa de cada instituição das 
respectivas.

Vigência: 05 anos (de 14-06-2019 a 13-06-2024)
Data da assinatura: 14-06-2019
CONVÊNIO Acadêmico Internacional celebrado entre a Facul-

dade de Economia, Administração e Contabilidade da Universida-
de de São Paulo (Brasil) no interesse da Zeppelin University

Processo 19.1.00636.12.6
Convênio 44780
Partícipes: Faculdade de Economia, Administração e Conta-

bilidade (FEAUSP) e a Zeppelin University
Objeto: Cooperação Acadêmica entre a FEA USP e a Zeppe-

lin University visando cooperação acadêmica internacional nas 
áreas de Economia, Administração e Contabilidade, a fim de 
promover o intercambio de docentes instituições, pesquisadores, 
alunos de pós-graduação, alunos de graduação (com reconheci-
mento mútuo das atividades por ele executadas) e membros da 
equipe administrativa de cada instituição das respectivas.

Vigência: 05 anos (de 28-06-2019 a 27-06-2024)
Data da assinatura: 28-06-2019
CONVÊNIO Acadêmico Internacional celebrado entre a 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo (Brasil) no interesse da University of 
Groningen, Faculty of Management and Organization

Processo 16.1.01298.12.0
Convênio 41088
Partícipes: Faculdade de Economia, Administração e Con-

tabilidade (FEAUSP) e a University of Groningen, Faculty of 
Management and Organization

Objeto: Cooperação Acadêmica entre a FEA USP e a Uni-
versity of Groningen, Faculty of Management and Organization 
visando cooperação acadêmica internacional nas áreas de 
Economia, Administração e Contabilidade, a fim de promover 
o intercambio de docentes instituições, pesquisadores, alunos 
de pós-graduação, alunos de graduação (com reconhecimento 
mútuo das atividades por ele executadas) e membros da equipe 
administrativa de cada instituição das respectivas.

Vigência: 05 anos (de 22-07-2019 a 21-07-2024)
Data da assinatura: 22-07-2019
CONVÊNIO Acadêmico Internacional celebrado entre a 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo (Brasil) no interesse da Universidad 
del Pacifico

Processo 19.1.00555.12.6
Convênio 44623
Partícipes: Faculdade de Economia, Administração e Conta-

bilidade (FEAUSP) e a Universidad del Pacifico
Objeto: Cooperação Acadêmica entre a FEA USP e a Univer-

sidad del Pacifico visando cooperação acadêmica internacional 
nas áreas de Economia, Administração e Contabilidade, a fim de 
promover o intercambio de docentes instituições, pesquisadores, 
alunos de pós-graduação, alunos de graduação (com reconheci-
mento mútuo das atividades por ele executadas) e membros da 
equipe administrativa de cada instituição das respectivas.

Vigência: 05 anos (de 22-07-2019 a 21-07-2024)
Data da assinatura: 22-07-2019
CONVÊNIO Acadêmico Internacional celebrado entre a 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo (Brasil) no interesse da Technische 
Hochschule Köln

Processo 19.1.00952.12.5
Convênio 45290

 Turismo
 DEPARTAMENTO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS

 Extrato de Convênio
1º Termo de Aditamento ao Convênio - DADETUR 113/2017 

- Parecer Referencial CJ/ST 3/2019 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de Igaraçu do Tietê - Proc. DADETUR 
131/2017 - Objeto: Fornecimento e Instalação do Complexo 
arquitetônico flutuante - Alteração da redação das Cláusulas 
Primeira, Terceira e Nona - O prazo de vigência do presente 
convênio é de 910 dias, contados da assinatura do Convênio 
ocorrida em 30-11-2017, com vencimento em 28-05-2020. Data 
da assinatura do Termo de Aditamento: 27-12-2019.

 Universidade de 
São Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portarias do Reitor, de 10-1-2020
Declarando Cessados, a pedido, os efeitos da designação 

do Prof. Dr. José Alberto Cuminato para compor a Comissão 
Especial de Regimes de Trabalho (CERT), a partir da data da 
publicação; Proc. USP 82.1.22683.1.5;

Designando, nos termos do artigo 2º do Regimento Interno 
da CERT, baixado pela Resolução 3531/89, o Prof. Dr. Fernando 
Henrique de Olivera Iazzetta (ECA) para compor a Comissão 
Especial de Regimes de Trabalho (CERT), na vaga do Prof. Dr. 
José Alberto Cuminato, a partir da data da publicação; Proc. USP 
82.1.22683.1.5.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA POLITÉCNICA

 Comunicado
Homologação do Resultado da Eleição Discente de Gradu-

ação - CoC/CD - PMR.
A Diretora da Escola Politécnica, da USP, comunica a homo-

logação do resultado da eleição para escolha dos representantes 
discentes de graduação da Comissão de Coordenação de Curso 
do PMR e do Conselho de Departamento, do Departamento de 
Engenharia Mecatrônica e de Sistemas Mecânicos da EPUSP, 
realizada conforme a Portaria DIR 2.547, de 15-10-2019, na qual 
foi eleita a chapa composta por Luciano Carlos Ferreira Manso-
nari (titular) e Lucas Borba Pugliese Ribeiro (suplente) para a 
CoC e as chapas compostas pelos alunos Lucas Borba Pugliese 
Ribeiro (titular) e Luciano Carlos Ferreira Mansonari (suplente) 
e Giulia Duo Cardella (titular) e Luiz Fernando Ferreira da Silva 
(suplente) para o CD.

Os mandatos das chapas eleitas terão vigência de um ano 
a contar da data da publicação deste comunicado no Diário 
Oficial do Estado.

 Comunicado
Homologação do Resultado da Eleição Discente de Gradu-

ação - CoC/CD - PME.
A Diretora da Escola Politécnica, da USP, comunica a homo-

logação do resultado da eleição para escolha dos representan-
tes discentes de graduação da Comissão de Coordenação de 
Curso do PME e do Conselho do Departamento de Engenharia 
Mecânica da Epusp, realizada conforme a Portaria DIR-2.550, 
de 16-10-2019, na qual foi eleita a chapa composta por Julia 
Cordeiro Gusmão (titular) e Guilherme Teixeira Soares (suplente 
para a CoC e as chapas compostas pelos alunos Carolina 
Carvalho Silva (titular) e Guilherme Teixeira Soares (suplente) 
e Caique de Oliveira Kobayashi (titular) e Lucas Hattori Costa 
(suplente) para o CD.

Os mandatos das chapas eleitas terão vigência de um ano 
a contar da data da publicação deste comunicado no Diário 
Oficial do Estado.

 Comunicado
Homologação do Resultado da Eleição Discente PPGEM.
A Diretora da Escola Politécnica, da USP, comunica a 

homologação do resultado da eleição para escolha dos repre-
sentantes discentes de pós-graduação da CCP do Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Mecânica - PPGEM, realizada 
conforme a Portaria DIR-2.549, de 15-10-2019, na qual foi eleita 
a chapa composta por Guilherme Cortez Duran (titular) e Luiz 
André Schiaveto (suplente).

O mandato da chapa eleita terá vigência de um ano a 
contar da data da publicação deste comunicado no Diário Oficial 
do Estado.

 Extrato de Convênio
Processo: 18.1.2291.3.6
Convênio nº Mercúrio: 43836
Convênio Acadêmico Internacional
Parecer Jurídico: Aprovado
Contratante: Escola Politécnica da USP - EPUSP
Contratado: Universidad Tecnológica de Bolivar, Colômbia
Intervenientes: Não há
Objeto: Cooperação acadêmica na(s) área(s) de Engenharia, 

a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, 
estudantes de pós graduação, estudantes de graduação (com 
reconhecimento mútuo de estudos de graduação) e membros 
da equipe técnico administrativa das respectivas instituições.

Data da assinatura: 10-06-2019
Vigência: 09-06-2019 a 09-06-2024
Valor total: Não há
Valor por exercício: Não há
Classificação dos recursos: Não há
 Extrato de Convênio
Processo: 18.1.2574.3.8
Convênio nº Mercúrio: 44068
Convênio Acadêmico Internacional
Parecer Jurídico: Aprovado
Contratante: Escola Politécnica da USP - EPUSP
Contratado: Pontificia Universidad Católica del Perú, Peru
Intervenientes: Não há
Objeto: O Objetivo deste Convênio é fixar as bases do 

Programa de Duplo Diploma que se estabelecerá entre a EPUSP 
e a PUCP.

Data da assinatura: 03-12-2019
Vigência: 03-12-2019 a 02-12-2024
Valor total: Não há
Valor por exercício: Não há
Classificação dos recursos: Não há

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

 Extrato de Convênios
CONVÊNIO Acadêmico Internacional celebrado entre a 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo (Brasil) no interesse da University of 
Economics in Bratislava

Processo 19.1.00133.12.4
Convênio 44321

8471800
Realce

8471800
Realce
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