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de docentes, pesquisadores, estudantes de pós-graduação, estu-
dantes de graduação (com reconhecimento mútuo de estudos 
de graduação) e membros da equipe técnico-administrativa 
das respectivas instituições. Vigência: 29/07/2021 a 28/07/2026.

 Faculdade de Economia, Administração e Contabilida-
de de Ribeirão Preto

Extrato de Termo de Aditamento
Processo 2021.5.0062.81.2. Convenente: Fundação para 

Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade 
e Economia (Fundace). PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. O presente convênio tem 
por objeto a colaboração no gerenciamento administrativo 
e financeiro do Curso de Especialização MBA GESTÃO DE 
TESOURARIA CORPORATIVA – edição 20.001, a ser ministrado 
de 20/07/2021 a 20/07/2024, conforme plano de trabalho, cons-
tituído pela caracterização acadêmica e financeira, em anexo, 
que passa a ser parte integrante deste instrumento. Valor: R$ 
3.728.440,00. Vigência: 08/03/2021 a 20/07/2024. Data da 
assinatura: 06/07/2021.

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CON-
TABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

Extratos de Termos de Convênio
Processo 2020.1.832.81.4. Convenente: Fundação para Pes-

quisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Eco-
nomia (Fundace). Objeto: colaboração no gerenciamento admi-
nistrativo e financeiro do curso de especialização “MBA GESTÃO 
DE PROJETOS – edição 20.002”, a ser ministrado de 24/04/2021 
a 24/04/2024, conforme plano de trabalho, constituído pela 
caracterização acadêmica e financeira, que passa a ser parte 
integrante deste instrumento. Valor: R$ 3.728.440,00. Vigência: 
12/04/2021 a 22/08/2024. Data da assinatura: 12/04/2021.

Processo 2020.1.405.81.9. Convenente: Fundação para 
Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade 
e Economia (Fundace). Objeto: colaboração no gerenciamen-
to administrativo e financeiro do curso de especialização 
“MBA EM AGRONEGÓCIO – edição 20.001”, a ser ministrado 
de 22/10/2020 a 22/10/2023, conforme plano de trabalho, 
constituído pela caracterização acadêmica e financeira, que 
passa a ser parte integrante deste instrumento. Valor: R$ 
3.728.440,00. Vigência: 14/10/2020 a 19/02/2024. Data da 
assinatura: 14/10/2020.

Extratos de Termos de Aditamento
Processo 2021.5.13.81.1. Convenente: Fundação para Pes-

quisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e 
Economia (Fundace). PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO. CLÁU-
SULA PRIMEIRA – OBJETO. O presente convênio tem por objeto 
a colaboração no gerenciamento administrativo e financeiro do 
curso de especialização em “MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE 
PESSOAS E ORGANIZAÇÕES SUSTENTÁVEIS – edição 20.001”, a 
ser ministrado de 19/03/2021 a 19/03/2024, conforme plano de 
trabalho em anexo, constituído pela caracterização acadêmica e 
financeira, que passam a ser parte integrante deste instrumento. 
Valor: R$ 3.728.440,00. Vigência: 19/03/2021 a 17/07/2024. 
Data da assinatura: 19/03/2021.

Processo 2020.5.123.81.0. Convenente: Fundação para 
Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade 
e Economia (Fundace). PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. O presente convênio tem por 
objeto a colaboração no gerenciamento administrativo e finan-
ceiro do curso de especialização em “MBA MARKETING – edição 
19.016”, a ser ministrado de 17/04/2021 a 17/04/2024, confor-
me plano de trabalho em anexo, constituído pela caracterização 
acadêmica e financeira, que passam a ser parte integrante 
deste instrumento. Valor: R$ 973.125,00. Vigência: 05/04/2021 a 
15/08/2024. Data da assinatura: 05/04/2021.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO

 PORTARIA FEUSP Nº 17/2021.
Designação de Pregoeiros, Equipe de Apoio e Análise 

Técnica – FEUSP
MARCOS GARCIA NEIRA, Diretor da Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 
e 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 6561, de 16.06.2014 designa os 
servidores Damionor Cobellas – Certificado FUNDAP 165266, 
Paula Freire Mendonça - Certificado FUNDAP 166548 e Gisele 
Andreatta Frazão – Certificado FAZESP 1832/2019 para atuarem 
como Pregoeiros nos procedimentos licitatórios a serem instau-
rados na Faculdade de Educação da USP, através da modalidade 
de PREGÃO, objetivando a aquisição de bens e serviços comuns 
de valores abaixo de R$ 650.000,00.

Para compor a Equipe de Apoio, ficam designados: Maria 
Auxiliadora Riul de Freitas, Ana Cláudia Campelo Mello, Elder 
Antonio da Silva e Oberdan Gomes Judice e para análise técni-
ca: Moisés Beluci da Silva, Fernando Faria, Douglas Xavier dos 
Santos e João Roberto de Oliveira.

O/A(s) pregoeiro/a(s) acima designado/a(s) poderá/ão atuar 
como suplente(s) de Pregoeiros e/ou Equipe de Apoio.

Esta Portaria vigorará a contar da data de sua publicação e 
tem validade de 1 (um) ano.

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 03 
de agosto de 2021.

Marcos Garcia Neira
Diretor FEUSP
 Faculdade de Educação
Retificação
Na retificação publicada em 28/07/2021, página 48 referen-

te a Portaria Feusp-15, de 27/07/2021
Onde se lê:...”Artigo 2o - Nos termos do §1o do artigo 48-A 

do Estatuto da Universidade de São Paulo, serão candidatos/
as à função 3 docentes, Professores/as Titulares, Associados/as 
ou Doutores/as, indicados/as pelo Presidente da Comissão de 
Pesquisa.”...

Leia-se: ...”Artigo 2o - Nos termos do §1o do artigo 48-A 
do Estatuto da Universidade de São Paulo, serão candidatos/
as à função 3 docentes, Professores/as Titulares, Associados/as 
ou Doutores/as, indicados/as pelo Presidente da Comissão de 
Cultura e Extensão Universitária.”...

 

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS 
HUMANAS

 Retificação do Edital do Departamento de Ciência 
Política - Seleção de Pós-Graduação Mestrado/Doutorado 
(Para ingresso em 2022), publicado em 3/07/2021

No item 2.1.A A prova de proficiência em Línguas, no final 
da frase que inicia-se com “A comprovação da proficiência em 
Inglês...”, onde lê-se “...ambos com validade de 5 (cinco) anos, 
contados a partir da data de emissão do resultado.”, leia-se 
“..todos com validade de 5 (cinco) anos, contados a partir da 
data de emissão do resultado. ”

 Portarias do Diretor de 03/08/2021
RESUMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO INTERNACIO-

NAL
Processo nº 20.1.1757.8.5
Convênio nº 46270
Parceiros: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da Universidade de São Paulo e a Hubei University - China.
FFLCH/USP: Prof. Dr. Antonio José Bezerra de Menezes
Instituição parceira: Sr. Huang Xueping, Diretor Assistente 

do International Office
Objeto: Cooperação acadêmica nas áreas de história, 

geografia, filosofia, ciências sociais e letras a fim de promover 
o intercâmbio de docentes/investigadores, estudantes de gra-
duação, estudantes de pós-graduação e membros da equipe 
técnico-administrativa das respectivas instituições.

Leia-se: 15/10/2021 - Divulgação dos resultados da 2.ª 
etapa - Prova Escrita. Os nomes dos candidatos aprovados nesta 
etapa serão divulgados, em ordem alfabética, na página do 
Processo Seletivo da FAU-USP: https://www.fau.usp.br/ensino/
pos-graduacao/processo-seletivo/ - na aba: Processo Seletivo 
para a Pós-Graduação em Design - 2022.

Onde se lê: 01/10/2021 a 04/10/2021 - Período de interpo-
sição de recursos à Comissão de Seleção a serem entregues das 
14 horas do dia 01/10/2021 até as 17 horas do dia 04/10/2021, 
por meio do Formulário para Interposição de Recurso à 2a. Etapa 
- Prova Escrita, disponível em: https://docs.google.com/forms/
d/1EuAl_efupsFUOITcmL14c8zDmDe5pk18DrWarRdZ5B4 .

Leia-se: 15/10/2021 a 19/10/2021 - Período de interposição 
de recursos à Comissão de Seleção a serem entregues das 14 
horas do dia 15/10/2021 até as 17 horas do dia 19/10/2021, 
por meio do Formulário para Interposição de Recurso à 2a. 
Etapa - Prova Escrita, disponível em:  https://docs.google.com/
forms/d/1EuAl_efupsFUOITcmL14c8zDmDe5pk18DrWarRdZ5B4.

Onde se lê: 05/10/2021 - Divulgação dos resultados dos 
recursos.

Leia-se: 21/10/2021 - Divulgação dos resultados dos recur-
sos.

Onde se lê: 06/10/2021 - Divulgação da agenda de arguição 
na página do processo seletivo da FAU-USP.

Leia-se: 21/10/2021 - Divulgação da agenda de arguição na 
página do processo seletivo da FAU-USP.

Onde se lê: 13/10/2021 a 26/10/2021 - Arguições
Leia-se: 26/10/2021 a 12/11/2021 - Arguições
Onde se lê: 05/11/2021 - Divulgação do resultado final. A 

lista dos candidatos selecionados será divulgada, em ordem 
alfabética, na página do Processo Seletivo da FAU-USP: https://
www.fau.usp.br/ensino/pos-graduacao/processo-seletivo/ - na 
aba: Processo Seletivo para a Pós-Graduação em Design - 2022.

Leia-se: 25/11/2021 - Divulgação do resultado final. A 
lista dos candidatos selecionados será divulgada, em ordem 
alfabética, na página do Processo Seletivo da FAU-USP: https://
www.fau.usp.br/ensino/pos-graduacao/processo-seletivo/ - na 
aba: Processo Seletivo para a Pós-Graduação em Design - 2022.

Onde se lê: 05/11/2021 a 16/11/2021 - Período de inter-
posição de recursos do Resultado Final à Comissão de Seleção 
a serem entregues das 14 horas do dia 05/11/2021 até às 17 
horas do dia 16/11/2021, através do Formulário de Interposição 
de Recursos ao Resultado Final disponível em: https://docs.
google.com/forms/d/19YnySIlTeMyjYb7rIxptdOxWu1qfOPcnk9m
Cp_K-nK8.

Leia-se: 25/11/2021 a 06/12/2021 - Período de interposição 
de recursos do Resultado Final à Comissão de Seleção a serem 
entregues das 14 horas do dia 25/11/2021 até às 17 horas do 
dia 06/12/2021, através do Formulário de Interposição de Recur-
sos ao Resultado Final disponível em: https://docs.google.com/
forms/d/19YnySIlTeMyjYb7rIxptdOxWu1qfOPcnk9mCp_K-nK8 .

B. DOUTORADO
Onde se lê: 03/09/2021 - Divulgação dos resultados da 

1ª Etapa - Avaliação do Projeto e do Currículo. Os nomes dos 
candidatos aprovados nesta etapa serão divulgados em ordem 
alfabética na página do Processo Seletivo da FAU-USP: https://
www.fau.usp.br/ensino/pos-graduacao/processo-seletivo/ - na 
aba: Processo Seletivo para a Pós-Graduação em Design - 2022. 
Não serão divulgados resultados por telefone.

Leia-se: 14/09/2021 - Divulgação dos resultados da 1ª Etapa 
- Avaliação do Projeto e do Currículo. Os nomes dos candidatos 
aprovados nesta etapa serão divulgados em ordem alfabética na 
página do Processo Seletivo da FAU-USP: https://www.fau.usp.
br/ensino/pos-graduacao/processo-seletivo/ - na aba: Processo 
Seletivo para a Pós-Graduação em Design - 2022. Não serão 
divulgados resultados por telefone.

Onde se lê: 03/09/2021 a 08/09/2021 - Período de interposi-
ção de recursos da 1ª Etapa - Avaliação do Projeto e do Currículo 
à Comissão de Seleção, a serem entregues das 14 horas do dia 
03/09/2021 até as 17 horas do dia 08/09/2021, através do For-
mulário para Interposição de Recurso da 1ª Etapa - Avaliação do 
Projeto e do Currículo, disponível em: https://docs.google.com/
forms/d/1KPdvq2fyw4YOuqaIqgCRPkNnqVrd5gjjibLpeR3Jd0I.

Leia-se: 14/09/2021 a 16/09/2021 - Período de interposição 
de recursos da 1ª Etapa - Avaliação do Projeto e do Currículo à 
Comissão de Seleção, a serem entregues das 14 horas do dia 
14/09/2021 até as 17 horas do dia 16/09/2021, através do For-
mulário para Interposição de Recurso da 1ª Etapa - Avaliação do 
Projeto e do Currículo, disponível em: https://docs.google.com/
forms/d/1KPdvq2fyw4YOuqaIqgCRPkNnqVrd5gjjibLpeR3Jd0I.

Onde se lê: 09/09/2021 - Divulgação dos resultados dos 
recursos.

Leia-se: 17/09/2021 - Divulgação dos resultados dos recur-
sos.

Onde se lê: 06/10/2021 - Divulgação da agenda de arguição 
na página do Processo Seletivo no site da FAU-USP.

Leia-se: 21/10/2021 - Divulgação da agenda de arguição na 
página do Processo Seletivo no site da FAU-USP.

Onde se lê: 13/10/2021 a 26/10/2021 – Arguições
Leia-se: 26/10/2021 a 12/11/2021 - Arguições
Onde se lê: 05/11/2021 - Divulgação do Resultado Final. 

A lista dos candidatos selecionados será divulgada, em ordem 
alfabética, na página do Processo Seletivo da FAU-USP: https://
www.fau.usp.br/ensino/pos-graduacao/processo-seletivo/ - na 
aba: Processo Seletivo para a Pós-Graduação em Design - 2022.

Não serão divulgados resultados por telefone.
Leia-se: 25/11/2021 - Divulgação do Resultado Final. A 

lista dos candidatos selecionados será divulgada, em ordem 
alfabética, na página do Processo Seletivo da FAU-USP: https://
www.fau.usp.br/ensino/pos-graduacao/processo-seletivo/ - na 
aba: Processo Seletivo para a Pós-Graduação em Design - 2022.

Onde se lê: 05/11/2021 a 16/11/2021 - Período de inter-
posição de recursos do Resultado Final à Comissão de Seleção 
a serem entregues das 14 horas do dia 05/11/2021 até às 17 
horas do dia 16/11/2021, através do Formulário de Interposição 
de Recursos ao Resultado Final, disponível em: https://docs.
google.com/forms/d/19YnySIlTeMyjYb7rIxptdOxWu1qfOPcnk9m
Cp_K-nK8.

Leia-se: 25/11/2021 a 06/12/2021 - Período de interposição 
de recursos do Resultado Final à Comissão de Seleção a serem 
entregues das 14 horas do dia 25/11/2021 até às 17 horas do dia 
06/12/2021, através do Formulário de Interposição de Recursos 
ao Resultado Final, disponível em: https://docs.google.com/
forms/d/19YnySIlTeMyjYb7rIxptdOxWu1qfOPcnk9mCp_K-nK8.

 FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

 COMUNICADO
O Diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, 

Prof. Dr. Humberto Gomes Ferraz, homologa o resultado da 
eleição de Ouvidor da FCF/USP, conforme Portaria FCF nº 706, de 
21 de junho de 2021, para exercer mandato de 01 ano, a partir 
de 05 de agosto de 2021, sendo eleita a funcionária, TANIA 
NOGUEIRA MARTINEZ.

Av. Prof. Lineu Prestes, 580 - Bloco 13 A - Cidade Universi-
tária - CEP 05508-900 - São Paulo - SP

Fone: (11) 3091-3706 - e-mail: assistenciaacademica.fcf@
usp.br

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CON-
TABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

Extrato de Termo de Convênio
Processo 21.1.119.81.7. Convenente: Faculty of Economics, 

Sapienza University of Rome (Itália). Objeto: cooperação aca-
dêmica nas áreas de Economia, Administração, Contabilidade, 
Economia Empresarial e Controladoria, e demais áreas afins de 
ambas as instituições, com o objetivo de promover o intercâmbio 

bancário no site do Sistema Gerador de Boletos, disponível em: 
http://boletos.fau.usp.br.

EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO
Onde se lê: O candidato estrangeiro que não possuir CPF 

deverá seguir as instruções contidas no Anexo B - Pagamento da 
taxa de inscrição para Candidatos Estrangeiros, disponível em: 
https://www.fau.usp.br/wp-content/uploads/2021/06/ANEXO-B_
Pagamento-da-taxa-de-inscricao-para-Candidatos-Estrangeiros.
pdf. O pagamento deverá ser realizado impreterivelmente até 
06/08/2021.

Leia-se: O candidato estrangeiro que não possuir CPF 
deverá seguir as instruções contidas no Anexo B - Pagamento da 
taxa de inscrição para Candidatos Estrangeiros, disponível em: 
https://www.fau.usp.br/wp-content/uploads/2021/06/ANEXO-B_
Pagamento-da-taxa-de-inscricao-para-Candidatos-Estrangeiros.
pdf.  O pagamento deverá ser realizado impreterivelmente até 
20/08/2021.

FASE II – INSCRIÇÃO
Onde se lê: 23/07/2021 a 06/08/2021 - O candidato deverá 

realizar o pagamento no valor de R$ 214,00 (duzentos e qua-
torze reais) através da rede bancária, impreterivelmente até 
06/08/2021.

Leia-se: 23/07/2021 a 20/08/2021 - O candidato deverá 
realizar o pagamento no valor de R$ 214,00 (duzentos e qua-
torze reais) através da rede bancária, impreterivelmente até 
20/08/2021.

Onde se lê: 23/07/2021 a 06/08/2021 - O candidato deverá 
preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição no Processo 
Seletivo do PPG Design, disponível em: https://docs.google.
com/forms/d/1PE7qaZ4LtoLoO28EzpsOyrergZvWST6oH8MJGW
AfQNQ, a partir das 12 horas de 23/07/2021 até às 17 horas 
de 06/08/2021.

Leia-se: 23/07/2021 a 20/08/2021 - O candidato deverá 
preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição no Processo 
Seletivo do PPG Design, disponível em: https://docs.google.
com/forms/d/1PE7qaZ4LtoLoO28EzpsOyrergZvWST6oH8MJGW
AfQNQ, a partir das 12 horas de 23/07/2021 até às 17 horas 
de 20/08/2021.

Onde se lê: Curriculum vitae na Plataforma Lattes: incluir no 
formulário o link atualizado de seu Currículo Lattes, registrado 
na Plataforma Lattes do CNPq: http://lattes.cnpq.br.

Leia-se: Curriculum vitae: incluir no formulário o link atua-
lizado de seu Currículo Lattes, registrado na Plataforma Lattes 
do CNPq: http://lattes.cnpq.br. Alternativamente, caso isso não 
seja possível devido à instabilidade da plataforma Lattes/CNPq, 
incluir no formulário Súmula Curricular elaborada conforme 
roteiro apresentado no Anexo C -– Roteiro para elaboração 
da Súmula Curricular, disponível em https://www.fau.usp.br/
wp-content/uploads/2021/08/Anexo-C-Roteiro-para-elaboracao-
-da-Sumula-Curricular-PS-DE-2022.pdf, ou versão PDF do Curri-
culum Lattes atualizado.

Onde se lê: 12/08/2021 - Divulgação da lista dos inscritos. 
Os nomes dos candidatos inscritos serão divulgados em ordem 
alfabética, na página do Processo Seletivo da FAU-USP: https://
www.fau.usp.br/ensino/pos-graduacao/processo-seletivo/ - na 
aba: Processo Seletivo para a Pós-Graduação em Design - 2022.

Leia-se: 25/08/2021 - Divulgação da lista dos inscritos. Os 
nomes dos candidatos inscritos serão divulgados em ordem 
alfabética, na página do Processo Seletivo da FAU-USP: https://
www.fau.usp.br/ensino/pos-graduacao/processo-seletivo/ - na 
aba: Processo Seletivo para a Pós-Graduação em Design - 2022.

FASE III – SELEÇÃO
A. MESTRADO
Onde se lê: 03/09/2021 - Divulgação dos resultados da 

1ª Etapa - Avaliação do Projeto e do Currículo. Os nomes dos 
candidatos aprovados nesta etapa serão divulgados em ordem 
alfabética na página do Processo Seletivo da FAU-USP: https://
www.fau.usp.br/ensino/pos-graduacao/processo-seletivo/ - na 
aba: Processo Seletivo para a Pós-Graduação em Design - 2022.

Leia-se: 14/09/2021 - Divulgação dos resultados da 1ª Etapa 
- Avaliação do Projeto e do Currículo. Os nomes dos candidatos 
aprovados nesta etapa serão divulgados em ordem alfabética na 
página do Processo Seletivo da FAU-USP: https://www.fau.usp.
br/ensino/pos-graduacao/processo-seletivo/ - na aba: Processo 
Seletivo para a Pós-Graduação em Design - 2022.

Onde se lê:
03/09/2021 a 08/09/2021 - Período de interposição de 

recursos da 1ª Etapa - Avaliação do Projeto e do Currículo à 
Comissão de Seleção, a serem entregues das 14 horas do dia 
03/09/2021 até as 17 horas do dia 08/09/2021, através do For-
mulário para Interposição de Recurso à 1ª Etapa - Avaliação do 
Projeto e do Currículo, disponível em: https://docs.google.com/
forms/d/1KPdvq2fyw4YOuqaIqgCRPkNnqVrd5gjjibLpeR3Jd0I.

Leia-se: 14/09/2021 a 16/09/2021 - Período de interposição 
de recursos da 1ª Etapa - Avaliação do Projeto e do Currículo à 
Comissão de Seleção, a serem entregues das 14 horas do dia 
14/09/2021 até as 17 horas do dia 16/09/2021, através do For-
mulário para Interposição de Recurso à 1ª Etapa - Avaliação do 
Projeto e do Currículo, disponível em: https://docs.google.com/
forms/d/1KPdvq2fyw4YOuqaIqgCRPkNnqVrd5gjjibLpeR3Jd0I .

Onde se lê: 09/09/2021 - Divulgação dos resultados dos 
recursos.

Leia-se: 17/09/2021 - Divulgação dos resultados dos recur-
sos.

Onde se lê: 10/09/2021 - Apresentação da Plataforma da 
Prova Escrita, às 14h: será feita uma apresentação da plataforma 
a ser utilizada e um teste do ambiente on-line que abrigará a 
prova escrita. A apresentação e o teste serão conduzidos pela 
comissão de seleção. A reunião será realizada através de plata-
formas on-line da USP (Moodle e/ou Google Meet), em endereço 
(URL) a ser divulgado na página do Processo Seletivo da FAU-
-USP: https://www.fau.usp.br/ensino/pos-graduacao/processo-
-seletivo/ - na aba: Processo Seletivo para a Pós-Graduação em 
Design - 2022.

Leia-se: 21/09/2021 - Apresentação da Plataforma da Prova 
Escrita, às 14h: será feita uma apresentação da plataforma a 
ser utilizada e um teste do ambiente on-line que abrigará a 
prova escrita. A apresentação e o teste serão conduzidos pela 
comissão de seleção. A reunião será realizada através de plata-
formas on-line da USP (Moodle e/ou Google Meet), em endereço 
(URL) a ser divulgado na página do Processo Seletivo da FAU-
-USP: https://www.fau.usp.br/ensino/pos-graduacao/processo-
-seletivo/ - na aba: Processo Seletivo para a Pós-Graduação em 
Design - 2022.

Onde se lê: 13/09/2021 - Prova Escrita, das 14h às 17h, 
na modalidade on-line, utilizando plataformas on-line da USP 
(Moodle e/ou Google Meet).

Leia-se: 23/09/2021 - Prova Escrita, das 14h às 17h, na 
modalidade on-line, utilizando plataformas on-line da USP 
(Moodle e/ou Google Meet).

Onde se lê: A prova escrita será realizada na modalidade on-
-line, utilizando recursos de plataformas on-line da USP (Moodle 
e/ou Google Meet), e sala filmada e gravada em plataforma 
digital de videoconferência concomitantemente. Os detalhes 
sobre a realização da prova serão divulgados aos candidatos 
aprovados na 1ª Etapa, por e-mail, em 10/09/2021.

Leia-se: A prova escrita será realizada na modalidade on-
-line, utilizando recursos de plataformas on-line da USP (Moodle 
e/ou Google Meet), e sala filmada e gravada em plataforma 
digital de videoconferência concomitantemente. Os detalhes 
sobre a realização da prova serão divulgados aos candidatos 
aprovados na 1ª Etapa, por e-mail, em 21/09/2021.

Onde se lê: 01/10/2021 - Divulgação dos resultados da 2.ª 
etapa - Prova Escrita. Os nomes dos candidatos aprovados nesta 
etapa serão divulgados, em ordem alfabética, na página do 
Processo Seletivo da FAU-USP: https://www.fau.usp.br/ensino/
pos-graduacao/processo-seletivo/ - na aba: Processo Seletivo 
para a Pós-Graduação em Design - 2022.

 PORTARIA FAUUSP Nº 22 DE 03 DE AGOSTO DE 2021
Dispõe sobre as eleições para representantes das categorias 

docentes de Professor Associado e Professor Doutor, e respecti-
vos suplentes, junto à Congregação da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo, para o biênio 2021/2023.

A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto no inciso VII e parágrafo 1º do artigo 
45 do Estatuto da USP, baixa a seguinte

PORTARIA:
Artigo 1º - A escolha de representantes das categorias 

docentes junto à Congregação da FAUUSP processar-se-á em 
uma única fase, conforme prevê o artigo 219 (e seu pará-
grafo único) do Regimento Geral, dia 20/09/2021, das 8h às 
23h59min, por meio de sistema eletrônico de votação e totaliza-
ção de votos adotado pela Universidade.

Parágrafo único – Nas eleições realizadas eletronicamente 
durante o período excepcional de prevenção de contágio pela 
COVID-19 fica dispensada a exigência de disponibilização de 
votação convencional, conforme Art. 4º da Resolução Nº 7945, 
de 27/03/2020.

Artigo 2º - Nos termos do inciso I do artigo 221 do Regimen-
to Geral da USP, as eleições dos representantes das categorias 
de Professor Associado e Professor Doutor serão feitas mediante 
vinculação titular-suplente, na forma de chapa, com voto direto 
e secreto.

Artigo 3º – Poderão votar e ser votados os docentes em 
exercício, de acordo com a sua respectiva categoria docente.

§ 1º – Não será privado do direito de votar e ser votado o 
docente que se encontrar em férias ou que, estiver afastado de 
suas funções, com ou sem prejuízo de vencimentos, ou estiver 
prestando serviços em outro órgão da Universidade de São Paulo 
(art. 218 do Regimento Geral).

§ 2º – Os professores temporários, colaboradores e visitan-
tes, independentemente da titulação acadêmica que possuam, 
não poderão votar nem ser votados.

§ 3º – Não poderá votar e ser votado o docente que, na data 
da eleição, estiver suspenso em razão de infração disciplinar ou 
afastado de suas funções na Universidade para exercer cargo, 
emprego ou função em órgão externo à USP.

Artigo 4º – Nos termos do Artigo 96 do Estatuto da Univer-
sidade de São Paulo e do parágrafo 1º, artigo 3º do Regimento 
da FAUUSP, a representação das categorias docentes será 
constituída por: 15 (quinze) Professores Titulares (100% do total 
de MS-6 da Unidade; 08 (oito) Professores Associados (50% do 
total de MS-6), 05 (cinco) Professores Doutores (30% do total de 
MS-6), e 01 (um) Auxiliar de Ensino.

§1º – Para efeito de cálculo dos postos docentes a serem 
preenchidos, levar-se-á em conta o número de Professores Titu-
lares da Unidade na ativa até o dia 31/07/2021.

§2º – Para a representação da categoria de Professor Titular, 
não haverá eleição, devendo ser empossados, como membros 
titulares, todos os Professores Titulares.

§3º – Para as representações da categoria de Auxiliar de 
Ensino (MS-1) não haverá eleição, devendo ser empossado, 
como membro titular, o único professor da categoria desta 
Faculdade.

§4º – Não haverá eleição para representação da categoria 
dos Assistentes (MS-2) por não haver professores nesta catego-
ria na Unidade.

Artigo 5º – Cada eleitor votará em apenas uma chapa de 
candidatos à representação de sua categoria.

Parágrafo único – Nas categorias de Professor Associado 
e Professor Doutor, as cédulas, separadas por categoria com as 
chapas dos candidatos, serão em ordem alfabética pelo nome 
do candidato a titular.

I. DA INSCRIÇÃO
Artigo 6º – O registro de candidaturas dos representantes 

das categorias de Professor Associado e Professor Doutor será 
feito por meio de requerimento dirigido à Diretora no qual cons-
tará a indicação do nome do titular e do suplente.

§1º – As inscrições serão recebidas pelo e-mail da Assistên-
cia Técnica Acadêmica (academicafau@usp.br) até às 17h do dia 
10/09/2021. Nelas, deverão estar anexados os requerimentos 
devidamente assinados pelo(s) inscrito(s).

§2º – As inscrições que estiverem de acordo com as normas 
estabelecidas nesta Portaria serão deferidas pela Diretora.

§3º – O quadro das candidaturas deferidas será divulgado 
por categoria docente, em 14/09/2021, no site https://www.fau.
usp.br/administracao/assistencia-tecnica-academica/eleicoes/, 
até às 17h.

§4º – Recursos serão recebidos pela Assistência Técnica 
Acadêmica até às 17h do dia 15/09/2021, e decididos de plano 
pela Diretora.

II. DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 7º – O endereço eletrônico do sistema de votação e 

a senha de acesso com a qual o eleitor poderá exercer seu voto 
será encaminhado a cada eleitor, no e-mail institucional, até o 
dia 17/09/2021.

Artigo 8º – O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

Parágrafo único - A mesa eleitoral, a ser indicada pela 
Diretora, será composta por três membros, indicando como 
Presidente um docente da Unidade.

III. DOS RESULTADOS
Artigo 9º – A totalização dos votos será divulgada dia 

21/09/2021, até às 17h, sendo consideradas eleitas as chapas 
que obtiverem o maior número de votos, de acordo com o 
número de representantes para cada categoria.

Artigo 10 – Caso haja empate entre as chapas, aplica-se 
o disposto no Art. 220 do Regimento Geral da Universidade 
de São Paulo, sendo adotados como critério de desempate, 
sucessivamente:

I – o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 
a titular;

II – o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 
a suplente;

III – o maior tempo de serviço na respectiva categoria do 
candidato a titular;

IV – o maior tempo de serviço na respectiva categoria do 
candidato a suplente;

V – o candidato a titular mais idoso;
VI – o candidato a suplente mais idoso.
Artigo 11 - Dos resultados da eleição cabe recurso, sem 

efeito suspensivo, até às 17h do dia 23/09/2021.
Parágrafo único – O recurso a que se refere o caput deste 

artigo deverá ser encaminhado por e-mail à Assistência Téc-
nica Acadêmica (academicafau@usp.br) e será decidido pela 
Diretora.

Artigo 12 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
de plano, pela Diretora.

Artigo 13 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo, 03 de agosto de 2021.

 FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
Programa de Pós-Graduação em Design
Mestrado e Doutorado
PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS/2022 / Retifica-

ção do D.O. de 23-06-2021, páginas 115 e 116
Na publicação do Processo de Seleção de Candidatos/2022:
FASE I – PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Onde se lê: 23/07/2021 a 04/08/2021 - INSCRIÇÃO E GERA-

ÇÃO DE BOLETO. Para efetuar o pagamento o candidato deverá 
emitir o boleto bancário no site do Sistema Gerador de Boletos, 
disponível em: http://boletos.fau.usp.br.

Leia-se: 23/07/2021 a 18/08/2021 - GERAÇÃO DE BOLETO. 
Para efetuar o pagamento o candidato deverá emitir o boleto 


