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PORTARIA FAUUSP Ne 34, de 08-09-2022

Dispõe sobre a composição da Comissão Eleitoral para eleição

de Diretor(a) e Vice-Diretor(a) da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo.

O Diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

(FAU/USP), com base no disposto no Estatuto e Regimento Geral da Universidade de São

Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Artigo IQ - Fica instituída a Comissão Eleitoral para a eleição de D/reforral e L/íce-D/retorraJ

da Faculdade de Arquítetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, nos termos da

Portaria FAUUSP nP 31, de O1-09-2022.

Artigo 2Q-A condução do processo eleitoral ficará a cargo da Comissão Eleitoral, de acordo

com o cronograma aprovado pela Congregação da FAU de 31.08.2022

Artigo 3e Compõem a Comissão Eleitoral os seguintes representantes

DocENTE l AUH: Prof. Dr. Agnaldo Aricê Caldas Farias;

DocENTE l AUP: Profa. Dra. Mana de Lourdes Zuquim;

DocENTE l AUT: Profa. Dra. Cláudia Terezínha de Andrade Oliveira;

REPKESENTANTE DISCENTE DE GRADUAÇÃO: Sr. Henríque Figueiredo Correa;

REPRESENTANTE DiscENTE DE PÓS-GRADUAÇÃO: Sr. Marcos Kiyoto de Tani e lsoda;

REPRESENTANTE Dos SERVIDORES Técnicos E ADMINISTRATIVOS: Sr. Robson Gustavo Almeida de

Araújo

Artigo 4e Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

São Paulo, 08 de setembro de 2022

Prof. Dr. E

Diretorda Faculdade deA FAUUSP

Rua do Lago,876 Butantã
05508.080 São Paulo SP Brasil
www. fa u . usp .br
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Artigo 4º - Será considerado eleito o servidor mais votado, 
figurando como suplente o que lhe suceder em número de votos.

Parágrafo único - Em caso de empate, serão adotados como 
critérios de desempate, sucessivamente:

I – o maior tempo de serviço na USP;
II – o maior tempo de serviço na respectiva categoria;
III – o servidor mais idoso.
2 – Da Inscrição
Artigo 5º - As inscrições serão feitas, exclusivamente, no 

sítio eletrônico da FFLCH/USP (https://academica.fflch.usp.br/
inscricoes-abertas) por meio de requerimento eletrônico, a partir 
da data de divulgação desta Portaria, até o dia 30/09/2022.

§ 1º - Caberá ao Diretor, com base na legislação vigente, 
analisar e deferir as candidaturas que se apresentarem.

§ 2º – São elegíveis para a representação dos servidores 
não docentes, todos os servidores em efetivo exercício.

§ 3º - O servidor que for docente ou aluno da USP não será 
elegível para a representação dos servidores técnicos e adminis-
trativos, garantido o direito de voto.

3 – Da Votação
Artigo 6º - A eleição será realizada eletronicamente, confor-

me descrito no artigo 2º.
Artigo 7º - A eleição será realizada pelo voto direto e secre-

to, em uma só etapa, sem exigência de quórum.
§1º - Cada eleitor poderá votar em até 03 (três) nomes para 

representação junto à Congregação.
§ 2º - Não poderá votar e ser votado o servidor que se 

encontrar afastado de suas funções para prestar serviços a 
órgão externo à Universidade de São Paulo ou que estiver sus-
penso em razão de infração disciplinar.

4 – Da Apuração e da Proclamação dos Resultados
Artigo 8º - A Diretoria indicará a mesa receptora e apu-

radora de votos, formada por tantos membros quantos forem 
necessários, escolhidos entre os servidores, docentes e alunos.

5 – Das Disposições Finais
Artigo 9º - Recursos poderão ser interpostos no prazo de 

03 (três) dias úteis, após a proclamação dos resultados, sendo 
decididos pela Direção.

Artigo 10 - Os casos omissos nesta portaria serão resolvidos 
pela Direção com base na legislação em vigor.

Artigo 11 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 FACULDADE DE MEDICINA

 Extrato de Convênio
SEGUNDO ADITIVO AO ACORDO DE PESQUISA EM 

COLABORAÇÃO
Processo: 21.1.94.5.9
Convênio nº: 46558 (e-convênios)
Convenentes: Universidade de São Paulo, por meio da Facul-

dade de Medicina e a Abbott Laboratories.
Objeto do aditivo: Substituição do Anexo 1 (a) - Detalhes 

do Estudo Vigilância e descoberta de vírus no Brasil e ampliação 
do prazo de vigência.

Período de Vigência: de 05/02/2021 a 04/02/2024
Data de Assinatura da Celebração: 04/02/2021
Data de Assinatura do 2º Aditivo: 08/09/2022

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - USP
Comunicado FMRP
A Diretoria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, à vista do artigo 222 do Regimento 
Geral da USP e seus parágrafos, comunica a homologação e 
torna público o resultado da eleição realizada para a repre-
sentação discente (Graduandos) junto aos Colegiados desta 
Faculdade (Portaria D-11, de 11-04-2022, publicada no Diário 
Oficial do Estado no dia 12-04-2022), como segue: Conselho 
do Departamento de Cirurgia e Anatomia: Chapa eleita: Maria 
Eduarda Pequeno da Costa Reis (como representante); Rafael 
Costa e Silva Souza (como suplente); com mandato de 01 ano, a 
contar de 23 de setembro de 2022.

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - USP
JUSTIFICATIVA
Processo 22.1.252.17.8
Compra – Serviço de Manutenção.
Interessado: Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
CNPJ 21.551.379/0007-93.
Valor: R$ 8.200,00.
Ref.: Pagamento
Em atenção ao artigo 5º, parágrafo 1º da Portaria GR 

4710/2010, a liquidação de despesa para o pagamento acima 
mencionado, referente a Nota de Empenho nº 734008/2022, 
pagamento no valor total de R$ 8.200,00, não houve tempo 
hábil para o pagamento em seu vencimento, justificamos que 
houve atraso em sua tramitação, não obedecendo à ordem 
cronológica por problemas administrativos.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU

 Extrato de Convênio
Contrato de prestação de serviços (USP Contratada) entre 

a FOB USP e a Pac-Dent Inc para desenvolvimento da pesquisa: 
Desenvolvimento de um selante dopado com nanopartículas de 
nióbio fluoretado.

Vigência: 2 anos.
Data e assinaturas: 01-09-2022.
Marília Afonso Rabelo Buzalaf – Diretora da Faculdade de 

Odontologia de Bauru da USP
Carlos A. Spironelli Ramos  – Director of Clinical Affairs/

Director of Product Innovation da Pac-Dent Inc.
N. Convênio: 1014517
(Processo 22.1.03213.25.4)

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE 
ALIMENTOS

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALI-

MENTOS
PORTARIA FZEA Nº 10, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022
O Diretor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Ali-

mentos da Universidade de São Paulo, Prof. Dr. Carlos Eduardo 
Ambrósio, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte 
portaria:

Artigo 1º - Designar os servidores: Prof. Dr. Juliano Coelho 
da Silveira (Presidente), Prof. Dr. Miguel Henrique de Almeida 
Santana (Suplente Presidente), Aristeu Ferreira Barros, Ade-
milton Rafael David, Cláudio Silva Cardoso, Ricardo Siqueira 
Lopes, Arquiteto Fabrício Ribeiro dos Santos Godoi (DVEF/PUSP-
-FC), Engenheiro Wellington Massayuki Kanno (DVEF/PUSP-FC), 
Nathalia Thays Frasse Malaman e Nilson Aparecido Chagas 
(Suplente) para comporem a Comissão Julgadora de Licitação, 
Modalidade Convite, referente ao processo nº 2022.1.743.74.0, 
que trata da contratação de empresa para elaboração de pro-
jetos técnicos  de medidas de segurança contra incêndios de 
diversos edifícios da FZEA e do Campus USP "Fernando Costa".

Artigo 2º - A Comissão terá por competência realizar todos 
os trabalhos referentes à dita licitação e sua designação estará 
cessada assim que estiverem encerradas todas as atividades 
referentes ao assunto.

Artigo 3º - Esta Comissão tem validade de 12 meses, conta-
dos a partir de sua publicação.

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revo-
gadas as disposições em contrário.

Pirassununga, 6 de setembro de 2022.
Prof. Dra. Carlos Eduardo Ambrósio
Diretor FZEA/USP

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1. O contrato terá sua vigência prorrogada pelo prazo de 

12 (doze) meses, consecutivos e ininterruptos, contados a partir 
de 09/08/2022 e encerrando-se o prazo de 08/08/2023.

6.2. O contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessi-
vos períodos, de comum acordo, manifestado com antecedência 
de, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do seu término, até o 
limite máximo de 60 (sessenta) meses, contados do início de sua 
vigência, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/1993 
e suas alterações posteriores.

6.3. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por 
conveniência da Administração não gerará à Contratada direito 
a qualquer espécie de indenização.

6.4. Eventuais prorrogações serão formalizadas mediante 
celebração dos respectivos termos de aditamento ao contrato, 
respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/1993.

As demais cláusulas permanecem inalteradas.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o 

presente termo.
Piracicaba, 01 de agosto de 2022.
PELA CONTRATANTE PELA CONTRATADA
Prof. Durval Dourado Neto
Diretor

 FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

 PORTARIA FAUUSP Nº 34, de 08-09-2022
Dispõe sobre a composição da Comissão Eleitoral para elei-

ção de Diretor(a) e Vice-Diretor(a) da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo.

O Diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo (FAU/USP), com base no disposto no 
Estatuto e Regimento Geral da Universidade de São Paulo, baixa 
a seguinte Portaria:

Artigo 1º – Fica instituída a Comissão Eleitoral para a elei-
ção de Diretor(a) e Vice-Diretor(a) da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo, nos termos da Portaria 
FAUUSP nº 31, de 01-09-2022.

Artigo 2º – A condução do processo eleitoral ficará a cargo 
da Comissão Eleitoral, de acordo com o cronograma aprovado 
pela Congregação da FAU de 31.08.2022.

Artigo 3º – Compõem a Comissão Eleitoral os seguintes 
representantes:

- DOCENTE | AUH: Prof. Dr. Agnaldo Aricê Caldas Farias;
- DOCENTE | AUP: Profa. Dra. Maria de Lourdes Zuquim;
- DOCENTE | AUT: Profa. Dra. Cláudia Terezinha de Andrade 

Oliveira;
- REPRESENTANTE DISCENTE DE GRADUAÇÃO: Sr. Henrique 

Figueiredo Correa;
- REPRESENTANTE DISCENTE DE PÓS-GRADUAÇÃO: Sr. 

Marcos Kiyoto de Tani e Isoda;
- REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICOS E ADMINIS-

TRATIVOS: Sr. Robson Gustavo Almeida de Araújo.
Artigo 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.
São Paulo, 08 de setembro de 2022.
Prof. Dr. Eugenio Fernandes Queiroga
Diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAUUSP
 Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Serviço de Apoio Financeiro – FAU/USP
Comunicado – Atraso de pagamento
A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo, em atendimento ao artigo 5º, parágrafo 1º, da 
Portaria GR nº 4710, justifica o atraso ocorrido no pagamento 
para a empresa: Albatroz Segurança e Vigilância Ltda., Processo 
2022.5.189.16.3, liquidações nº 04434114/2022, por problemas 
operacionais e administrativos.

 MUSEU PAULISTA

 MUSEU REPUBLICANO CONVENÇÃO DE 
ITU
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Museu Paulista
Extrato de Contrato
PROCESSO: 22.1.00240.33.1
CONTRATO Nº: 55/2022
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: Prado Comércio de Eletrônicos e Serviços de 

Instalações Eireli
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR e SERVI-

CO DE INSTALACAO/MONTAGEM EQUIPAMENTO CONDICIO-
NADOR DE AR

MODALIDADE: Pregão - Compras e Serviços
PARECER JURÍDICO: PG.P. 773/12-RUSP, PG.P. 10132/18-

RUSP, 1424/2019-RUSP, 15795/2020-RUSP, PG.P. 15461/21 e PG. 
P. 5003/2022, emitidos pela Procuradoria Geral em 21/03/2012, 
19/09/2018, 24/10/2019, 01/04/2020, 17/05/2021 e 10/12/2021, 
respectivamente.

VALOR DO CONTRATO: R$ 33.000,00
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a contar da 

data de sua assinatura até 05/10/2022.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 

12.122.1043.6351
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 

4.4.90.52.34, 3.3.90.39.99, 3.3.90.39.99
DATA DA ASSINATURA: 05/09/2022
 Extrato de Contrato
Termo de Encerramento
Processo 2022.1.212.33.8
Contrato 0043/2022-MP
O Museu Paulista da USP, CNPJ n° 63.025.530/0064-98 e a 

Eletro Irmãos Materiais Elétricos Ltda, CNPJ nº 02.741.057/0001-
77, declaram encerrado, em 20.07.2022, o Contrato 0043/2022-
MP, assinado em 05/07/2022, sem que haja ônus ou sanções 
para as partes. O Museu Paulista e a Eletro Irmãos Materiais 
Elétricos Ltda, declaram ter cumprido o objeto do Contrato 
0043/2022-MP, se dão reciprocamente plena, geral e irrevogável 
quitação.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS 
HUMANAS

 Portaria FFLCH nº 17 de 08/09/2022
Dispõe sobre a eleição dos representantes dos servidores 

técnicos e administrativos junto à Congregação desta Faculdade
O Diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Huma-

nas, observando a legislação em vigor, baixa a seguinte Portaria:
1 – Das Disposições Gerais
Artigo 1º - A escolha dos representantes dos servidores 

técnicos e administrativos junto à Congregação, processar-se-á, 
em uma única etapa, no dia 06/10/2022, das 9h às 17 horas, por 
meio de sistema eletrônico de votação e totalização de votos 
de todos os servidores técnicos e administrativos da Faculdade.

Parágrafo único – Nas eleições realizadas eletronicamente 
durante o período excepcional de prevenção de contágio pela 
COVID-19 (Novo Coronavírus) fica dispensada a exigência de 
disponibilização de votação convencional, nos termos da Reso-
lução USP 7945/2020.

Artigo 2º - O sistema de votação da USP encaminhará aos 
eleitores, no 06/10/2022, em seu e-mail principal cadastrado nos 
Sistemas USP, o endereço de votação e a senha de acesso com 
os quais o eleitor poderá exercer seu voto;

§ 1º - O sistema de votação contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade;

Artigo 3º - Os servidores técnicos e administrativos, nos 
termos da legislação vigente, têm direito a 03 (três) postos na 
Congregação. O mandato será de 1 (um) ano. (Artigo 45 § 8º do 
Estatuto da USP).

DA INSCRIÇÃO:
Art. 7º A candidatura deverá ser registrada na forma de 

uma chapa, contendo um titular e um suplente, ambos obri-
gatoriamente orientadores credenciados no Programa, através 
da entrega de um formulário padronizado com as assinaturas 
dos candidatos, a ser fornecido pela secretaria do Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Química, por meio do endereço 
eletrônico pos.pqi.poli@usp.br.

Art. 8º Os pedidos de inscrição deverão ser enviados por 
e-mail para o endereço eletrônico pos.pqi.poli@usp.br, a partir 
da data de divulgação desta Portaria, até as 15 horas do dia 10 
de outubro de 2022.

Art. 9º O quadro dos candidatos será enviado pela Secreta-
ria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química para 
os orientadores plenos credenciados no seu e-mail cadastrado 
no Sistemas USP até dia 11 de outubro de 2022.

DA VOTAÇÃO CONVENCIONAL
Art. 10 A votação convencional a que se refere o artigo 1º 

supra será realizada no dia 17 de outubro de 2022, das 09h00 às 
14h30 horas, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Química da Escola Politécnica da USP.

Art. 11 O(A) Coordenador(a) da CCP nomeará a mesa eleito-
ral e indicará um membro docente como Presidente.

Parágrafo único - O presidente da mesa eleitoral rubricará 
todas as cédulas no ato da eleição.

Art. 12 A identificação de cada votante será feita mediante 
a apresentação de prova hábil de identidade e confronto de seu 
nome com o constante na lista de presença.

Art. 13 Não será permitido o voto por procuração.
Art. 14 A apuração deverá ser realizada imediatamente 

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

DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA:
Art. 15 Os orientadores credenciados do programa na data 

da eleição votarão em apenas 01 chapa.
Art. 16 A votação eletrônica será realizada no dia 17 de 

outubro de 2022, das 09h00 às 14h30 horas.
Art. 17 A Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Química encaminhará aos eleitores, no dia 14 de 
outubro de 2022, em seu e-mail cadastrado no Sistemas USP, o 
endereço eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso 
com a qual o eleitor poderá exercer seu voto.

Art. 18 O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

DOS RESULTADOS
Art. 19 A totalização dos votos das eleições eletrônica e 

convencional será divulgada até as 14h45 horas do dia 17 de 
agosto de 2022, sendo consideradas eleitas as 05 (cinco) chapas 
mais votadas.

§ 1º – Em caso de empate, serão adotados os seguintes 
critérios:

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.
§ 2º – Dos resultados da eleição cabe recurso, sem efeito 

suspensivo, no prazo de três dias úteis, após a divulgação do 
resultado. 

§ 3º – O recurso a que se refere o parágrafo anterior deverá 
ser enviado para o endereço eletrônico pos.pqi.poli@usp.br e 
será decidido pelo Coordenador do Programa.

Art. 20 Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador 
do Programa.

Art. 21 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
divulgação.

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 
QUEIROZ

 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 
Nº 34/2021

TERMO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO ATRAVÉS DA ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ 
DE QUEIROZ" E A EMPRESA ELLUS ADMINISTRAÇÃO, GEREN-
CIAMENTO E SERVIÇOS LTDA EPP, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓDULO HABITÁVEL.

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e 
vinte e dois, a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, por intermédio 
da ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ, 
inscrita no CNPJ sob nº 63.025.530/0025-81, localizada na 
Avenida Pádua Dias nº 11 - Prédio Principal - térreo - sala 36 
Independência - Piracicaba - SP - CEP 13418-900, neste ato 
representada por seu Diretor de Unidade de Ensino, Prof. Durval 
Dourado Neto, por delegação de competência do M. Reitor, nos 
termos da Portaria GR nº 6561 de 16/06/2014, na Universidade 
de São, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo, SP, doravan-
te denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa 
Ellus Aministração, Gerenciamento e Serviços Ltda EPP,CNPJ 
nº 37 230 628/0001-93 sediada à Rua Quinze de Novembro 
576- sala 504 - Centro - São Vicente - SP - CEP 11310400, 
representada na forma de seu estatuto social, doravante deno-
minada simplesmente CONTRATADA, com fundamento nas Leis 
Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, nos Decretos Estaduais 
47.297/2002 e 49722/2005, no Regulamento anexo à resolu-
ção nº CC-27/2006 e na Resolução CEGP-10/2002, bem como 
nas demais Portarias referidas no presente contrato, vigentes 
no âmbito da Universidade de São Paulo, estando as partes 
vinculadas ao EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 0021/2021 
- ESALQ e a proposta vencedora, assinam o presente termo de 
prorrogação do contrato de prestação do serviços, obedecendo 
as seguintes disposições:

Alterações: Preâmbulo, Cláusula Primeira - Do Objeto, 
Cláusula Segunda - Das Condições de Execução dos Serviços 
e Cláusula Sexta - Da Vigência, que passam a vigorar com a 
seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O termo tem por objeto a prorrogação de prazo para 

prestação de serviços de locação de módulos habitáveis.
1.2. O objeto do presente Contrato, poderá sofrer alterações 

em suas quantidades conforme previsto no artigo 65 da Lei nº 
8666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS

2.1. A execução dos serviços deverá ter início a contar da 
data estabelecida da vigência do contrato, observadas as especi-
ficações constantes do ANEXO -"Objeto do Contrato", correndo 
por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes e 
necessárias à sua plena e adequada execução, em especial as 
atinentes a seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas 
e previdenciários.

2.1.1. O Objeto deste contrato deverá ser executado/entre-
gue no endereço:

ESALQ Avenida Pádua Dias 11 - Departamento de Zootecnia
Centro de Treinamento de Recursos Humanos - CTRH
2.2. Se o término do prazo de execução do(s) serviço(s) 

coincidir com o dia em que a USP não tenha atendimento ao 
público, este será automaticamente prorrogado até o primeiro 
dia útil subsequente, ou em data pré definida a critério da 
administração.

Art. 2º O Coordenador do Programa e Vice-Coordenador 
serão eleitos pelos membros titulares da CCP ou, no impedimen-
to destes, por seus respectivos suplentes.

§ 1º – os titulares impedidos de votar deverão informar 
a Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Química, por 
meio do endereço eletrônico pos.pqi.poli@usp.br, até as 15h00 
horas do dia 13 de outubro de 2022.

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

§ 3º – Não poderá votar e ser votado o docente que se 
encontrar afastado de suas funções para prestar serviços em 
órgão externo à Universidade de São Paulo ou que estiver sus-
penso em razão de infração disciplinar.

§ 4º – Os orientadores credenciados do programa, na data 
da eleição, votarão em uma das chapas inscritas.

§ 5º – Cada eleitor poderá votar em apenas uma chapa.
Art. 3º Os mandatos do Coordenador e do Vice-Coordena-

dor da CCP será de dois anos conforme o disposto no artigo 32, 
parágrafo 1º da Resolução 7.493 de 27/03/2018. O mandato dos 
eleitos terá vigência de 24/ 10/2022 a 24/ 10/2024.

DA INSCRIÇÃO
Art. 4º A candidatura à Coordenação e Vice-Coordenação 

do programa deverá ser registrada na forma de uma chapa, 
contendo um titular e um suplente, ambos obrigatoriamente 
orientadores credenciados no Programa e eleitos como membros 
titulares da referida comissão. O registro da candidatura deverá 
ser feito através da entrega de um formulário padronizado com 
as assinaturas dos candidatos.

Art. 5º Os pedidos de inscrição deverão ser enviados por 
e-mail para o endereço eletrônico pos.pqi.poli@usp.br, no dia 
17/ 10/2022, das 14h45 às 15h00 horas.

Art. 6º Formulários para esse fim deverão ser solicitados 
por meio do endereço eletrônico pos.pqi.poli@usp.br e deverão 
estar assinados pelo candidato a Coordenador e seu respectivo 
Vice-Coordenador.

Parágrafo único – Cada docente só poderá fazer parte de 
uma chapa, seja na condição de titular ou suplente.

DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
Art. 7º A votação eletrônica será realizada no dia 17 de 

outubro de 2022, das 15h15 às 15h30 horas.
Art. 8º A Secretaria da Comissão de Coordenação do Progra-

ma encaminhará aos eleitores, no dia 17 de outubro de 2022, em 
seu e-mail cadastrado no Sistemas USP, o endereço eletrônico 
do sistema de votação e a senha de acesso com a qual o eleitor 
poderá exercer seu voto.

Art. 9º O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

DA VOTAÇÃO CONVENCIONAL
Art. 10. A votação convencional a que se refere o artigo 1º 

supra será realizada no dia 17 de outubro de 2022, das 15h15 às 
15h30 horas, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Química da Escola Politécnica da USP.

Art. 11. O(A) Coordenador(a) da CCP nomeará a mesa elei-
toral e indicará um membro docente como Presidente.

Parágrafo único - O presidente da mesa eleitoral rubricará 
todas as cédulas no ato da eleição.

Art. 12. A identificação de cada votante será feita mediante 
a apresentação de prova hábil de identidade e confronto de seu 
nome com o constante na lista de presença.

Art. 13. Não será permitido o voto por procuração.
Art. 14. A apuração deverá ser realizada imediatamente 

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

DOS RESULTADOS
Art. 15.  A totalização dos votos, eletrônicos e convencio-

nais, será divulgada até as 15h45 horas do dia 17 de outubro 
de 2022, sendo considerados eleitos os docentes da chapa 
mais votada.

§ 1º – Caso haja empate entre chapas, serão adotados 
como critério de desempate, sucessivamente (Circ. SG/CLR/3, 
de 08.02.2019):

I – a mais alta categoria do candidato a Coordenador;
II – a mais alta categoria do candidato a Vice- Coordenador;
III – o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Coordenador;
IV – o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Vice- Coordenador.
§ 2º – Dos resultados da eleição cabe recurso, sem efeito 

suspensivo, no prazo de três dias úteis, após a divulgação do 
resultado.

§ 3º – O recurso a que se refere o parágrafo anterior deverá 
ser enviado para o e-mail pos.pqi.poli@usp.br e será decidido 
pelo Coordenador do Programa.

Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordena-
dor do Programa.

Art. 17. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
divulgação.

 PORTARIA DIR 3.066 DE 08 DE SETEMBRO DE 2022
Eleição dos membros docentes da Comissão Coordenadora 

do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da 
Escola Politécnica da USP.

O Diretor da Escola Politécnica da USP, de acordo com o que 
dispõem o Regimento Geral da USP e o Artigo nº 32 do Regimen-
to da Pós-Graduação da USP, baixa a seguinte

PORTARIA
Art. 1º A eleição para escolha dos membros e respectivos 

suplentes será realizada das 9h00 às 14h30 horas do dia 17 de 
outubro de 2022, por meio de sistema eletrônico de votação e 
totalização de votos, podendo, em caráter excepcional, ser utili-
zado 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 cadastrado na base de dados corporativa da USP 
desatualizado; 

b) não recebimento da senha de votação via e-mail; 
c) dificuldade de acesso à internet.
Art. 2º Os membros docentes serão eleitos por seus pares, 

entre os orientadores plenos credenciados no Programa e vin-
culados à Unidade.

Parágrafo único: Parágrafo único – professores aposentados 
poderão votar, desde que o Regulamento do Programa preveja 
que a CCP poderá ser composta por orientador pleno externo à 
USP, conforme previsto no art. 32, § 2° do Regimento de Pós-
-Graduação.

Art. 3º Serão eleitas 05 (cinco) chapas para compor a CCP 
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Química.

Art. 4º O mandato dos membros docentes será de dois anos 
conforme o disposto no artigo 32, parágrafo 1º da Resolução 
7.493 de 27/03/2018. O mandato dos eleitos terá vigência de 
24/10/2022 a 24/10/2024.

Art. 5º Todos os orientadores credenciados de forma plena 
no Programa, com credenciamento mínimo válido até a data 
da posse, podem se candidatar para uma vaga de titular ou 
suplente.

Art. 6º Conforme o disposto no Art. 218, § 2º, do Regimento 
da USP, poderão votar e ser votados os docentes em exercício, de 
acordo com o título universitário correspondente às categorias 
docentes. (alterado pela Resolução 7405/2017)

§ 1º – Os professores temporários, colaboradores e visitan-
tes, independentemente dos títulos que possuam, não poderão 
votar nem ser votados.

§ 2º – Não poderá votar e ser votado o docente que se 
encontrar afastado de suas funções para prestar serviços em 
órgão externo à Universidade de São Paulo ou que estiver sus-
penso em razão de infração disciplinar.

Sueli
Realce


