
 

 

 

Portaria DIR 2.586/2020, de 15 de janeiro de 2020 

Dispõe sobre a eleição para escolha do(a) Chefe e do(a) 
Vice-Chefe do Departamento de Engenharia de 
Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo. 

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

PORTARIA 

 

DISPOSIÇOES GERAIS 

Artigo 1º - A eleição para escolha do(a) Chefe e Vice-Chefe do Departamento de 
Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, para mandato de 08/03/2020 a 
07/03/2022, será realizada mediante sistema de chapas, no dia 05/03/2020, na Sala C1-
49. 

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 09h30, encerrando-se a votação do primeiro turno às 
09h45, 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 iniciado 15 minutos após a 
proclamação do resultado do primeiro turno, estabelecendo-se um prazo de 15 minutos 
para a votação, permitindo o voto a todos os que, no momento do encerramento, se 
encontrarem no recinto. 

DAS INSCRIÇÕES 

Artigo 3º - Os candidatos a Chefe e Vice-Chefe deverão protocolar na Secretaria do 
Departamento, no prazo de 03 a 12/02/2020 [10 dias], o pedido de inscrição das chapas, 
mediante requerimento assinado por ambos e dirigido ao Chefe do Departamento. 

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores Titulares e Professores 
Associados, membros do Conselho do Departamento. 

§ 2º - O Chefe do Departamento divulgará, às 18h do dia 12/02/2020, no sítio da 
Unidade, a lista das chapas que tiverem seus pedidos de inscrição deferidos, assim como 
as razões de eventual indeferimento. 



 

Artigo 4º - Encerrado o prazo referido no artigo 3º e não havendo pelo menos duas 
chapas inscritas, haverá um novo prazo para inscrição, de 13 a 22/02/2020 [10 dias], nos 
moldes do estabelecido no caput daquele artigo, hipótese em que poderão ser 
apresentadas candidaturas compostas também de Professores Doutores, membros do 
Conselho do Departamento. 

Parágrafo único - O Chefe do Departamento divulgará, às 16h do dia 27/02/2020, no sítio 
da Unidade, a lista das chapas que tiverem seus pedidos de inscrição deferidos, assim 
como as razões de eventual indeferimento. 

DO COLÉGIO ELEITORAL 

Artigo 5º - São eleitores todos os membros do Conselho do Departamento. 

§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o fato, por escrito, à Secretaria do 
Departamento até o dia 28/02/2020. 

§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele substituído, se estiver legalmente 
afastado ou não puder comparecer por motivo justificado. 

§ 3º - 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. 

§ 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 6º - Haverá uma mesa receptora de votos, designada pelo Chefe do 
Departamento, presidida por um docente, que terá dois mesários para auxiliá-lo, 
escolhidos entre os membros do corpo docente ou administrativo. 

Artigo 7º - A votação será pessoal e secreta, não sendo permitido o voto por procuração. 

§ 1º - Antes de votar o eleitor deverá exibir prova hábil de identidade e assinar a lista de 
presença. 

§ 2º - Cada eleitor poderá votar em apenas uma chapa. 

Artigo 8º - A votação será realizada por meio de cédula oficial, devidamente rubricada 
pelo Presidente da mesa receptora de votos. 

§ 1º - As cédulas conterão as chapas dos candidatos elegíveis a Chefe e a Vice-Chefe, 
em ordem alfabética do nome do candidato a Chefe. 

§ 2º - No lado esquerdo de cada chapa haverá uma quadrícula, na qual o eleitor 
assinalará com um “X” o seu voto. 

DA APURAÇÃO 

Artigo 9º - A apuração dos votos terá início imediatamente após o término da votação, 
pela própria mesa receptora de votos. Aberta a urna e contadas as cédulas, seu número 
deverá corresponder ao dos eleitores. 



 

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem votos em mais de uma chapa 
ou qualquer sinal que permita identificar o eleitor. 

§ 2º - Serão nulos os votos que não forem lançados na cédula oficial. 

Artigo 10 - Os trabalhos de apuração, nos dois turnos, poderão ser acompanhados 
exclusivamente pelos membros do Conselho do Departamento. 

Artigo 11 - Logo após a apuração final, o Presidente da mesa receptora de votos 
mandará lavrar em ata a hora de abertura e encerramento dos trabalhos, o resultado da 
eleição e os fatos mais relevantes ocorridos na eleição, a qual deverá ser assinada pelo 
Presidente e pelos mesários. 

Artigo 12 - Caso haja empate entre chapas no segundo turno, serão adotados como 
critério de desempate, sucessivamente: 

I - a mais alta categoria do candidato a Chefe; 

ll - a mais alta categoria do candidato a Vice-Chefe; 

lll - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato a Chefe; 

lV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato a Vice-Chefe. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 13 - Finda a apuração, todo o material relativo à eleição será encaminhado à 
Secretaria do Departamento, que o conservará pelo prazo mínimo de 30 dias. 

Artigo 14 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Diretora da Unidade. 

Artigo 15 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua divulgação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 

Liedi Légi Bariani Bernucci 

Diretora  
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publicação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade 
de Apreensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao 
Decreto 19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 
de 03/06/88, 36.963 de 23/06/93 e 51.396 de 21/12/06, com-
plementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 de 
08/08/01, em seu artigo 28-A - veículo pertencente a empresa 
registrada que não estiver cadastrado ou com selo de vistoria 
vencido

PR-RMSP/TCF/132/20

APAV-F DATA DA INFRAÇÃO PLACA DO VEÍCULO PROPRIETÁRIO/CONDUTOR

54755-A 13-01-2020 DFT 9720 ITAQUAREIA INDUSTRIA EXTRATIVA DE
   MINERIOS LTDA

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
24.675 de 30/01/86, alterado pelo Decreto 27.436 de 07/10/87, 
complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 
de 08/08/01, em seu artigo 57- executar serviço de transporte 
coletivo regular de passageiros não permitido ou autorizado 
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCR/133/20

APAV DATA DA INFRAÇÃO PLACA DO VEÍCULO PROPRIETÁRIO/CONDUTOR

16662-A 07-01-2020 BOQ 6938 JOSE MARIA BISPO
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 

artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/134/20

APAV-F DATA DA INFRAÇÃO PLACA DO VEÍCULO PROPRIETÁRIO/CONDUTOR

54757-E 14-01-2020 CLK 0888 VICTOR HUGO LAFFITTE MARQUES
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 

artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/135/20

APAV-F DATA DA INFRAÇÃO PLACA DO VEÍCULO PROPRIETÁRIO/CONDUTOR

54758-E 14-01-2020 KZQ 0895 REINALDO MIETTO SOBRINHO
   CONSTRUTORA

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primei-
ro, artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a 
publicação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade 
de Apreensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao 
Decreto 19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 
de 03/06/88, 36.963 de 23/06/93 e 51.396 de 21/12/06, com-
plementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 de 
08/08/01, em seu artigo 28-A - veículo pertencente a empresa 
registrada que não estiver cadastrado ou com selo de vistoria 
vencido

PR-RMSP/TCF/136/20

APAV-F DATA DA INFRAÇÃO PLACA DO VEÍCULO PROPRIETÁRIO/CONDUTOR

54756-E 13-01-2020 CSK 4977 ANTUNES TRANSPORTES LTDA
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 

artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/137/20

APAV-F DATA DA INFRAÇÃO PLACA DO VEÍCULO PROPRIETÁRIO/CONDUTOR

54754-D 10-01-2020 GVQ 6475 RENATO APARECIDO DE OLIVEIRA
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primei-

ro, artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a 
publicação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade 
de Apreensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao 
Decreto 19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 
de 03/06/88, 36.963 de 23/06/93 e 51.396 de 21/12/06, com-
plementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 de 
08/08/01, em seu artigo 28-A - veículo pertencente a empresa 
registrada que não estiver cadastrado ou com selo de vistoria 
vencido

PR-RMSP/TCF/138/20

APAV-F DATA DA INFRAÇÃO PLACA DO VEÍCULO PROPRIETÁRIO/CONDUTOR

54760-D 14-01-2020 FDB 7036 EXPRESSO REDENÇAO TRANSPORTES
   E TURISMO LTDA.

 Universidade de 
São Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-7586, de 16-1-2020

Altera dispositivo da Portaria GR 6.957/2017

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, inciso I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º – Fica alterado o § 2º do artigo 1º da Portaria 
GR 6.957, de 15-08-2017, passando a vigorar com a seguinte 
redação:

“Artigo 1º – (...)
(...)
§ 2º – O imóvel destina-se para uso do Museu Paulista até 

31-12-2023. Após tal data, o Museu Paulista compromete-se a 
desocupá-lo de pessoas e coisas.” (NR)

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogada a Portaria GR 7.391/2019 (Proc. 
USP 2013.1.9016.1.0).

 CENTRO DE INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO (INOVAUSP)
 Comunicado
Justificativa. Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da 

Portaria USP GR 4.710 de 27-02-2010 e alterações posteriores, 
justificamos que o pagamento para a empresa ELEVADORES 
SÃO PAULO LTDA, NFSe 28223 de 13-12-2019, através da Nota 
de Empenho 5083562/2019 e processo 2019.1.12563.1.3, não 
obedeceu à ordem cronológica, visto que o processo de paga-
mento não teve sua tramitação normal.

 MUSEU DE ZOOLOGIA

 Segundo Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato
Processo: 2017.1.386.38.1.
Contratante: Universidade de São Paulo, por intermédio do 

Museu de Zoologia.
Contratada: Elevadores Zenit Ltda.
Objeto do aditamento: Prorrogação do contrato por mais 

um período de 12 meses.
Vigência: A partir de 16-1-2020.
Valor anual estimado: R$ 3.885,66
Classificação Funcional Programática dos Recursos: 12-122-

100-5272, item 33903980 - Conservação e manutenção de 
bens móveis.

Data da assinatura: 16-1-2020.

 SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA USP

 Comunicado
Devido a problemas de ordem administrativa na tramita-

ção do processo, o pagamento referente a seguir relacionado 
deixou de atender a ordem cronológica do vencimento. Como 
determina o Egrégio Tribunal de Contas, será providenciada a 
regularização na data de 16-01-2019: Processo de pagamento 
2019.5.607.82.4 – Demolidora FBI Ltda.-EPP – Fatura 812 no 
valor de R$ 116.724,59.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE

 Comunicado
Justificamos o atraso do pagamento da Empresa PJL 

Comercial e Serviços Ltda, em obediência ao artigo 5º, parágrafo 
1º, da Portaria GR-4710/2010, por problemas administrativos. 
Processo: 2019.1.58.39.4 referente às NFs-e: 58 de 06/12/19.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 Portaria EE-68, de 13-12-2019

Dispõe sobre a criação do Escritório de Educação 
e Prática Interprofissional em Saúde na Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo

A Diretora da Escola de Enfermagem (EE) da Universidade 
de São Paulo (USP), considerando o Programa de Gestão 2019-
2023 e o Projeto Acadêmico Institucional da EE, aprovado pela 
Comissão de Atividades Acadêmicas do Conselho Universitário 
da USP, em 08-01-2019, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1° - Fica criado o Escritório de Educação e Prática 
Interprofissional em Saúde (EEPIS) na EEUSP, com a finalidade 
de implementar o ensino e a pesquisa com base na interprofis-
sionalidade a fim de superar a fragmentação do conhecimento e 
fortalecer a atuação Interprofissional.

Artigo 2º - O EEPIS é responsável pela:
I. interlocução com a Diretoria;
II. comunicação interna da implementação do ensino e a 

pesquisa com base na interprofissionalidade;
III. inovação nas ações para melhoria do ensino e da pesqui-

sa com base na interprofissionalidade;
IV. disseminação dos conhecimentos e dos resultados 

relacionados ao ensino e à pesquisa com base na interprofis-
sionalidade.

Artigo 3º - O EEPIS será composto pelos seguintes servi-
dores:

I. Prof.ª Dr.ª Valéria Marli Leonello - Professor Doutor - 
Departamento de Orientação Profissional;

II. Prof.ª Dr.ª Heloisa Helena Ciqueto Peres - Professor Titular 
- Departamento de Orientação Profissional;

III. Prof.ª Dr.ª Lilia de Souza Nogueira - Professor Associado 
- Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica;

IV. Prof.ª Dr.ª Marina de Góes Salvetti - Professor Doutor - 
Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica;

V. Prof.ª Dr.ª Maria de La Ó Ramallo Verissimo - Professor 
Associado - Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e 
Psiquiátrica;

VI. Prof.ª Dr.ª Celia Maria Sivalli Campos - Professor Associa-
do - Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva;

VII. Prof.ª Dr.ª Sayuri Tanaka Maeda - Professor Associado - 
Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva;

VIII. Prof.ª Dr.ª Marina Peduzzi - Professor Sênior - Departa-
mento de Orientação Profissional.

Artigo 4º - O EEPIS poderá convidar profissionais, técnicos 
e especialistas, com expertise no assunto em questão para cola-
borar com o desenvolvimento de suas atividades.

Artigo 5º - O EEPIS será assessorado administrativamente 
pela Sr.ª Silvana Maximiano, Assistente Técnico de Direção II.

Artigo 6° - A coordenação do EEPIS ficará sob a responsa-
bilidade da Prof.ª Dr.ª Valéria Marli Leonello que dirigirá suas 
atividades e presidirá as reuniões.

Artigo 7° - O período de atuação do EEPIS será a partir da 
data de sua publicação desta Portaria até 26-05-2022.

Artigo 8° - Ficam revogadas as disposições em contrário.
 Portaria EE-88, de 17-12-2019

Dispõe sobre a criação do Escritório de Ciência 
e Inovação na Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo

A Diretora da Escola de Enfermagem (EE) da Universidade 
de São Paulo (USP), considerando o Programa de Gestão 2019-
2023 e o Projeto Acadêmico Institucional da EE, aprovado pela 
Comissão de Atividades Acadêmicas do Conselho Universitário 
da USP, em 08-01-2019, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1° - Fica criado o Escritório de Ciência e Inovação 
(ECI) com a finalidade de realizar pesquisas inovadoras e 
disseminar conhecimentos que promovam a saúde e a ciência 
globalmente.

Artigo 2º - O ECI tem como objetivo:
I. incentivar a liderança para a pesquisa de enfermagem 

dentro da Escola, na Universidade, na comunidade e na pro-
fissão;

II. facilitar a excelência na pesquisa de enfermagem.
Artigo 3º - O ECI será composto pelos seguintes servidores:
I. Prof.ª Dr.ª Margareth Angelo - Professor Titular - Departa-

mento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica;
II. Prof.ª Dr.ª Maria Amélia de Campos Oliveira - Professor 

Titular - Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva;
III. Prof.ª Dr.ª Angela Maria Geraldo Pierin - Professor Titular 

- Departamento de Enfermagem Médico-Cirurgica;
IV. Prof.ª Dr.ª Regina Marcia Cardoso de Sousa - Professor 

Titular - Departamento de Enfermagem Médico-Cirurgica;
V. Prof.ª Dr.ª Patricia Campos Pavan Baptista - Professor 

Titular - Departamento de Orientação Profissional;
VI. Fabiana Gulin Longhi Palácio - Bibliotecária - Serviço de 

Biblioteca e Documentação;
VII. Bernardo Pereira dos Santos - Especialista em Laborató-

rio - Serviço de Apoio à Pesquisa;
VIII. Rafael Salla - Secretário - Serviço de Apoio à Pesquisa.
Artigo 4º - O ECI poderá convidar profissionais, técnicos e 

especialistas, com expertise no assunto em questão para colabo-
rar com o desenvolvimento de suas atividades.

Artigo 5º - O ECI será assessorado administrativamente pelo 
Sr. Rafael Salla, Secretário.

Artigo 6° - A coordenação do ECI ficará sob a respon-
sabilidade da Prof.ª Dr.ª Margareth Angelo - Professor Titular 
- Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica 
e da Prof.ª Dr.ª Angela Maria Geraldo Pierin - Professor Titular - 
Departamento de Enfermagem Médico-Cirurgica, que dirigirão 
suas atividades e presidirão as reuniões.

Artigo 7° - Ficam revogadas as disposições em contrário.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

 Comunicado
Processo 19.1.1968.18.1
Nos termos do §1º do artigo 5º da Portaria GR-4710/2010, 

justificamos que o pagamento da nota fiscal 8.856 de 19-12-
2019, da empresa Precision Laboratories Ltda - EPP, está pro-
gramado para o dia 17-01-2020, tendo em vista o encerramento 
do Exercício de 2019.

 ESCOLA POLITÉCNICA

 Portaria DIR 2.586, de 15-1-2020

Dispõe sobre a eleição para escolha do(a) Chefe e 
do(a) Vice-Chefe do Departamento de Engenharia 
de Computação e Sistemas Digitais da Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo

A Diretora da Escola Politécnica da USP, com base no dis-
posto no Estatuto e Regimento Geral da Universidade de São 
Paulo, baixa a seguinte Portaria

DISPOSIÇOES GERAIS
Artigo 1º - A eleição para escolha do(a) Chefe e Vice-Chefe 

do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas 
Digitais, para mandato de 08-03-2020 a 07-03-2022, será 
realizada mediante sistema de chapas, no dia 05-03-2020, na 
Sala C1-49.

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 09h30, encerrando-se 
a votação do primeiro turno às 09h45, 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 15 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 03 
a 12-02-2020 [10 dias], o pedido de inscrição das chapas, 
mediante requerimento assinado por ambos e dirigido ao Chefe 
do Departamento.

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores 
Titulares e Professores Associados, membros do Conselho do 
Departamento.

§ 2º - O Chefe do Departamento divulgará, às 18h do dia 
12-02-2020, no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem 
seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões de 
eventual indeferimento.

Artigo 4º - Encerrado o prazo referido no artigo 3º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 13 a 22-02-2020 [10 dias], nos moldes 
do estabelecido no caput daquele artigo, hipótese em que 
poderão ser apresentadas candidaturas compostas também de 
Professores Doutores, membros do Conselho do Departamento.

Parágrafo único - O Chefe do Departamento divulgará, às 
16h do dia 27-02-2020, no sítio da Unidade, a lista das chapas 
que tiverem seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as 
razões de eventual indeferimento.

DO COLÉGIO ELEITORAL
Artigo 5º - São eleitores todos os membros do Conselho 

do Departamento.
§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o fato, 

por escrito, à Secretaria do Departamento até o dia 28-02-2020.
§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-

tituído, se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

§ 3º - 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.

§ 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 6º - Haverá uma mesa receptora de votos, designada 

pelo Chefe do Departamento, presidida por um docente, que terá 
dois mesários para auxiliá-lo, escolhidos entre os membros do 
corpo docente ou administrativo.

Artigo 7º - A votação será pessoal e secreta, não sendo 
permitido o voto por procuração.

§ 1º - Antes de votar o eleitor deverá exibir prova hábil de 
identidade e assinar a lista de presença.

§ 2º - Cada eleitor poderá votar em apenas uma chapa.
Artigo 8º - A votação será realizada por meio de cédula 

oficial, devidamente rubricada pelo Presidente da mesa recep-
tora de votos.

§ 1º - As cédulas conterão as chapas dos candidatos elegí-
veis a Chefe e a Vice-Chefe, em ordem alfabética do nome do 
candidato a Chefe.

§ 2º - No lado esquerdo de cada chapa haverá uma quadrí-
cula, na qual o eleitor assinalará com um “X” o seu voto.

DA APURAÇÃO
Artigo 9º - A apuração dos votos terá início imediatamente 

após o término da votação, pela própria mesa receptora de 
votos. Aberta a urna e contadas as cédulas, seu número deverá 
corresponder ao dos eleitores.

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem 
votos em mais de uma chapa ou qualquer sinal que permita 
identificar o eleitor.

§ 2º - Serão nulos os votos que não forem lançados na 
cédula oficial.

Artigo 10 - Os trabalhos de apuração, nos dois turnos, 
poderão ser acompanhados exclusivamente pelos membros do 
Conselho do Departamento.

Artigo 11 - Logo após a apuração final, o Presidente da 
mesa receptora de votos mandará lavrar em ata a hora de 
abertura e encerramento dos trabalhos, o resultado da eleição e 
os fatos mais relevantes ocorridos na eleição, a qual deverá ser 
assinada pelo Presidente e pelos mesários.

Artigo 12 - Caso haja empate entre chapas no segundo 
turno, serão adotados como critério de desempate, sucessiva-
mente:

I - a mais alta categoria do candidato a Chefe;
ll - a mais alta categoria do candidato a Vice-Chefe;
lll - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Chefe;
lV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Vice-Chefe.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 13 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

eleição será encaminhado à Secretaria do Departamento, que o 
conservará pelo prazo mínimo de 30 dias.

Artigo 14 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pela Diretora da Unidade.

Artigo 15 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
divulgação, revogadas as disposições em contrário.

 Retificação do D.O. de 15-1-2020
Na Portaria DIR-2.582, de 13-1-2020, onde se lê:
“Artigo 1º
A escolha de representação discente de pós-graduação, 

processar-se-á, nos termos da Seção II do Capítulo II do Regi-

mento Geral, em uma única fase, no dia 18-03-2019, das 09 às 
16h, 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 10 
e 14 desta Portaria.

Leia-se:
“Artigo 1º
A escolha de representação discente de pós-graduação, 

processar-se-á, nos termos da Seção II do Capítulo II do Regi-
mento Geral, em uma única fase, no dia 18-03-2020, das 09 às 
16h, 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 10 
e 14 desta Portaria.

 Portaria DIR – 2.587, de 16-1-2020
O Vice-Diretor da Escola Politécnica da USP, designa a 

Comissão Eleitoral Paritária e a Mesa Receptora de Votos para a 
eleição para escolha dos representantes discentes de graduação, 
conforme as cadeiras remanescentes, junto ao Conselho do 
Departamento e à Comissão de Coordenação de Curso do Curso 
de Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da USP, conforme 
disposto na Portaria 2.577 de 18-12-2019:

Artigo 1º - A Comissão Eleitoral paritária será composta 
pelos membros abaixo relacionados:

a) Prof. Dr. Silvio Giuseppe Di Santo (membro docente da 
Congregação – indicação Diretoria);

b) Lucas Nascimento Tulho (membro discente eleito por 
seus pares);

Artigo 2º - A Mesa Receptora de Votos será composta pelos 
membros abaixo relacionados:

a) Prof. Dr. Silvio Giuseppe Di Santo (presidente)
b) Solange Cristina dos Santos (funcionária)
c) Antonio Carlos de Lima (funcionário)
Artigo 3º - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 

pela Diretora.

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE

 Despacho do Diretor, de 16-1-2020
Homologação - Carta Convite 06/2019
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 colocada 
RRX CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA. por ter ofertado R$ R$ 
131.945,68 valor este abaixo do estipulado pela Administração 
e atendido todas as condições editalícias. (Republicado por 
incorreções)

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS 
HUMANAS

 Portarias do Diretor, de 15-1-2020
Homologando:
Resumo de Convênio de Estágio para Alunos de Graduação
Processo 19.1.4723.8.2
Convênio 1011702
Parceiros: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da Universidade de São Paulo e a FOREDUCATION EDTECH 
TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Objeto: Concessão de estágio de complementação educa-
cional aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de 
Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História e Letras.

Vigência: 08-11-2019 a 27-11-2024
Valor total: sem ônus

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO 
PRETO

 Extrato de Convênio
Proc. 19.1.746.58.4. Conveniada: Fundação Odontológica 

de Ribeirão Preto. Convenente: Universidade de São Paulo. 
Objeto: o presente convênio tem por objeto a colaboração no 
gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Aper-
feiçoamento em Ortodontia Preventiva - Interceptativa, a ser 
ministrado de 04-03-2020 a 09-12-2020, conforme plano de 
trabalho, constituído pela caracterização acadêmica e financeira. 
Vigência: a partir da data de assinatura até 120 dias corridos 
após o término do curso. Data de assinatura: 08-01-2020.

 INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO

 Portaria CPAcad-1, de 15-1-2020

Dispõe sobre a eleição da representação discente 
junto à Comissão de Planejamento Acadêmico do 
Campus de São Carlos

O Presidente da Comissão de Planejamento Acadêmico do 
Campus de São Carlos, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - A escolha da representação discente junto a 
Comissão de Planejamento Acadêmico do Campus USP de São 
Carlos processar-se-á, nos termos da Seção II do Capítulo II do 
Título VIII do Regimento Geral da USP, em uma única fase, no dia 
19-02-2020, das 9 às 17 horas, por meio de sistema eletrônico 
de votação e totalização de votos, podendo, em caráter excep-
cional, ser utilizado sistema de votação convencional, de acordo 
com as regras dos artigos 10 a 14 desta Portaria.

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

a) e-mail desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail;
c) dificuldade de acesso à internet.
Artigo 2º - A eleição será supervisionada por Comissão Elei-

toral, composta paritariamente por um docente e um discente.
§ 1º - O membro docente da Comissão mencionada no 

caput deste artigo será designado pelo Presidente da CPAcad, 
dentre os integrantes da Comissão de Planejamento Acadêmico 
do Campus de São Carlos.

§ 2º - Os representantes discentes das Congregações 
das Unidades de Ensino do Campus de São Carlos elegerão o 
membro discente 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 cursos de graduação e programas 
de pós-graduação das Unidades de Ensino do Campus de São 
Carlos da USP.

§ 1º - Os alunos de graduação, para serem elegíveis, 
deverão ter cursado pelo menos 12 créditos no conjunto dos 2 
semestres imediatamente anteriores.

Artigo 4º – A eleição da representação discente se dará por 
chapa, constituída por um membro titular e respectivo suplente.

Artigo 5º - O eleitor poderá votar, no máximo, em uma 
chapa.

Artigo 6º - Cessará o mandato do representante discente 
que deixar de ser aluno regular do curso de graduação ou do 
programa de pós-graduação das Unidades de Ensino do Campus 
USP de São Carlos.

DA INSCRIÇÃO
Artigo 7º - O pedido de inscrição dos candidatos, por meio 

de chapa, deverá ser formulado por meio de requerimento e será 
recebido no Serviço de Assistência aos Colegiados do Instituto 
de Arquitetura e Urbanismo (IAU), nos dias úteis, das 9h às 12h 
e das 14h às 17h, a partir da data de divulgação desta Portaria 
até o dia 03-02-2020, mediante declaração de que o candidato 
é aluno regularmente matriculado no curso de graduação ou 
programa de pós-graduação do Campus USP de São Carlos.
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