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O Serviço de Pós-Graduação poderá avalizar uma inscrição 
a pedido do docente, mediante solicitação por escrito.

O período de avalização das inscrições no sistema Janus, 
para orientadores e supervisores, é de 15.10 a 09-11-2018.

Os candidatos serão selecionados pela Comissão Coordena-
dora do PAE/IAG, obedecendo os seguintes critérios:

1. Distribuição proporcional das vagas entre os três progra-
mas do IAG, na seguinte ordem rotativa: Astronomia, Geofísica 
e Meteorologia; 2. Candidatos CAPES (Doutorado) que estejam 
participando pela primeira vez do estágio;

3. Disciplina com maior número de alunos (última turma 
oferecida); 4. Disciplina Obrigatória; e ouvida a Comissão de 
Pós-Graduação do Instituto e, posteriormente a Comissão 
Central do PAE. Poderão ser aceitos estagiários voluntários (sem 
direito à remuneração).

O estágio terá duração de 5 (cinco) meses, com início em 
01-02-2019 e término em 30-06-2019.

O estagiário, poderá receber auxílio financeiro mensal 
(dependendo da disponibilidade de recursos financeiros da 
USP), cujo valor, na tabela de vencimentos da Universidade de 
São Paulo, corresponde a 50% da referência mais mérito de 
Assistente em Regime de Turno Parcial (RTP). O valor previsto da 
bolsa auxílio para o primeiro semestre de 2019 é de R$ 671,13.

Para o recebimento do auxílio o aluno deve possuir conta 
corrente no Banco do Brasil e apresentar boletim de frequência, 
que comprove as horas de estágio, mensalmente no Serviço de 
Pós-graduação.

O auxílio financeiro poderá ser concedido por até 4 
semestres para cada aluno (somando Mestrado e Doutorado) e 
limitando-se a até 2 semestres no caso de Mestrado.

Os candidatos selecionados, bolsistas e voluntários, devem 
gerar termo de compromisso que deverá ser assinado e entregue 
pessoalmente, pelo candidato, impreterivelmente até 31-01-
2019, sob pena de cancelamento do estágio.

A supervisão do projeto será realizada pelo docente respon-
sável pela disciplina onde será realizado o estágio.

A coordenação dos estágios ficará a cargo da Comissão 
Coordenadora do PAE/IAG.

Para a avaliação, os estagiários deverão elaborar relatório 
detalhado anexando avaliação e relatório do supervisor. Os rela-
tórios serão analisados, tanto pela Comissão Interna do PAE no 
IAG, quanto por um relator indicado pela Comissão Central do 
Programa. Relatórios considerados insatisfatórios serão devol-
vidos para serem refeitos. Caso isto não ocorra, o estudante 
perderá o direto ao certificado e não poderá participar de uma 
nova seleção. O relatório do estagiário e a ficha de avaliação do 
supervisor deverão ser entregues, no Serviço de Pós-Graduação 
do IAG, até um mês após o término do estágio.

A conclusão do estágio com aproveitamento dará ao aluno 
o direito de receber um certificado (no caso de ser a 1ª vez que 
participa do estágio PAE) ou atestado de participação e, median-
te solicitação à CPG/IAG, poderá receber crédito pela atividade 
conforme norma específica do Programa.

Outras informações poderão ser obtidas no Serviço de Pós-
-Graduação do IAG.

 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

 Portaria IME-1.764, de 25-9-2018

Dispõe sobre a eleição para escolha do(a) Chefe 
e do(a) Vice-Chefe do Departamento de Ciência 
da Computação do Instituto de Matemática e 
Estatística da Universidade de São Paulo

O Diretor do Instituto de Matemática e Estatística, com base 
no disposto no Estatuto e Regimento Geral da Universidade de 
São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Disposições Gerais
Artigo 1º - A eleição para escolha do(a) Chefe e Vice-Chefe 

do Departamento de Ciência da Computação será realizada 
mediante sistema de chapas, em até dois turnos de votação, por 
meio de sistema eletrônico, podendo, em caráter excepcional, 
ser utilizado o sistema de votação convencional com cédulas 
de papel, de acordo com as regras dos artigos 10 a 15 desta 
Portaria.

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

a) e-mail institucional USP desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail; ou
c) dificuldade de acesso à Internet.
Artigo 2º - O primeiro turno será realizado das 9h às 14h 

do dia 23-10-2018.
Artigo 3º - Caso nenhuma das chapas obtenha maioria 

absoluta no primeiro turno, proceder-se-á a um segundo turno 
entre as duas chapas mais votadas, considerando-se eleita a que 
obtiver maioria simples.

Parágrafo único - Se houver necessidade do segundo turno, 
ele será iniciado 30 minutos após a proclamação do resultado 
do primeiro turno, estabelecendo-se um prazo de 60 minutos 
para a votação.

Artigo 4º - A condução do processo eleitoral ficará a cargo 
de uma Comissão Eleitoral constituída mediante Portaria do 
Chefe do Departamento.

Das Inscrições
Artigo 5º - Os candidatos a Chefe e Vice-Chefe deverão 

protocolar na Secretaria do Departamento, no prazo de 27-09-
2018 a 06-10-2018, 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 14 horas do 
dia 08-10-2018, no sítio da Unidade, a lista das chapas que tive-
rem seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões 
de eventual indeferimento.

Artigo 6º - Encerrado o prazo referido no artigo 5º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 09-10-2018 a 18-10-2018, 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 14 
horas do dia 19-10-2018, 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 7º - 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 às 14 horas do 
dia 22-10-2018.

§ 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 Votação e Totalização Eletrônica
Artigo 8º - A Secretaria do Departamento encaminhará 

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

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

Da Votação Convencional

- um representante titular e respectivo suplente dos alunos 
de pós-graduação do programa.

XIV - Comissão de Cooperação Nacional e Internacional 
(CCNI):

- um representante titular e respectivo suplente dos alunos 
de pós-graduação do Instituto.

XV - Comissão de Informática:
- um representante titular e respectivo suplente dos alunos 

de pós-graduação do Instituto.
XVI - Comissão Coordenadora do PAE:
- um representante titular e respectivo suplente dos alunos 

de pós-graduação do Instituto.
XVII - Conselho do Departamento de Astronomia:
- um representante titular e respectivo suplente dos alunos 

do curso de Bacharelado em Astronomia;
- um representante titular e respectivo suplente dos alunos 

do programa de pós-graduação em Astronomia.
XVII - Conselho do Departamento de Geofísica
- um representante titular e respectivo suplente dos alunos 

do curso de Bacharelado em Geofísica.
XVIII - Conselho do Departamento de Ciências Atmosféricas:
- um representante titular e respectivo suplente dos alunos 

do curso de Bacharelado em Meteorologia.
Artigo 6º - O eleitor poderá votar, no máximo, no número 

de alunos especificados no artigo 5º desta Portaria, dentre seus 
pares.

Artigo 7º - Cessará o mandato do representante discente 
que deixar de ser aluno regular de graduação ou pós-graduação 
no Instituto.

DA INSCRIÇÃO
Artigo 8º - O pedido de inscrição individual ou por chapa 

dos candidatos, formulado por meio de requerimento, será 
recebido no Serviço de Apoio Acadêmico, sala 303 do Prédio da 
Administração do IAG/USP, a partir da data de divulgação desta 
Portaria, até as 16h do dia 19-10-2018, mediante declaração de 
que o candidato é aluno regularmente matriculado em curso de 
graduação ou programa de pós-graduação do IAG/USP.

§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo 
deverá ser expedida pelo Serviço de Graduação ou Serviço de 
Pós-Graduação ou obtida diretamente nos sistemas corporativos 
Júpiter ou Janus, respectivamente.

§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas por esta Portaria serão deferidos 
pelo Diretor.

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página do Instituto, em 23-10-2018.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados ao Serviço de Apoio Acadêmico, até 
as 16h do dia 26-10-2018. A decisão será divulgada na página 
do Instituto, até as 16h do dia 29-10-2018.

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos, será definida por sorteio a ser realizado no Serviço 
de Apoio Acadêmico, no dia 30-10-2018 às 10h30, permitida a 
presença de interessados.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 9º - No dia 05-11-2018, o Serviço de Apoio Aca-

dêmico encaminhará aos eleitores, em seu e-mail, o endereço 
eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso com a qual 
o eleitor poderá exercer seu voto.

Artigo 10 - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe o sigilo e a inviolabilidade.

DA VOTAÇÃO CONVENCIONAL
Artigo 11 - A votação convencional a que se refere o artigo 

1º supra será realizada no dia 06-11-2018, das 09h às 12h, no 
Serviço de Apoio Acadêmico (sala 303 do Prédio da Administra-
ção do IAG/USP).

Artigo 12 - O Diretor nomeará a mesa eleitoral e indicará 
um membro docente como Presidente.

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

Artigo 13 - A identificação de cada votante será feita 
mediante a apresentação de prova hábil de identidade e con-
fronto de seu nome com o constante na lista de presença.

Artigo 14 - Não será permitido o voto por procuração.
Artigo 15 - A apuração deverá ser realizada imediatamente 

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

DOS RESULTADOS
Artigo 16 - A totalização dos votos da eleição, tanto no 

formato eletrônico como no convencional, será divulgada na 
página da Unidade, no dia 07-11-2018, às 14h.

Artigo 17 - Ocorrendo empate de votos, serão obedecidos, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

I - o aluno mais idoso;
II - o maior tempo de matrícula na USP.
Artigo 18 - Após a divulgação referida no artigo 16, cabe 

recurso, no prazo de três dias úteis.
Parágrafo único - O recurso a que se refere o caput deste 

artigo deverá ser encaminhado ao Serviço de Apoio Acadêmico, 
até as 14h do dia 12-11-2018, e será decidido pelo Diretor.

Artigo 19 - Previamente à homologação dos resultados 
da eleição pelo Diretor, nos termos do inciso II do artigo 1º 
da Portaria GR-6898, de 13-04-2017 (republicada no D.O. de 
27-04-2017), a Diretoria da Unidade deverá remeter o processo 
à Procuradoria Geral, para análise da sua regularidade formal.

Parágrafo único - O resultado final da eleição, após a 
homologação pelo Diretor, será divulgado na página da Unidade.

Artigo 20 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor.

Artigo 21- Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação.

 SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Comunicado
Edital 040/2018 - Abertura de Inscrições para a Segunda 

Etapa do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) - 1º 
Semestre de 2019

O Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféri-
cas comunica que, nos termos da Portaria GR-3.588 de 10-05-
2005 - alterada pelas Portarias GR-4391/2009 e GR-4601/2009 
- estarão abertas de 15-10 a 05-11-2018 as inscrições para a 
EESD - Etapa de Estágio Supervisionado em Docência do PAE - 
que será desenvolvida em disciplinas curriculares de graduação 
no 1º semestre de 2019. Em nenhuma hipótese, serão aceitas 
inscrições fora do período estabelecido neste edital.

Poderão inscrever-se exclusivamente alunos de pós-gradu-
ação da Universidade de São Paulo, regularmente matriculados 
em cursos de Mestrado ou Doutorado, e que tenham data limite 
para depósito de dissertação ou tese posterior a 30-06-2019. A 
disciplina AGG5900 - Preparação Pedagógica - ou equivalente 
em outra unidade da USP, deverá ser realizada anteriormente ao 
Estágio Supervisionado em Docência.

Para se inscrever o aluno deve acessar o Sistema Janus, 
entrar com seu nome de usuário e senha, clicar em "PAE", "Ins-
crição", "1º semestre de 2019", "Adicionar/Alterar", preencher 
o formulário e clicar em "Salvar". O correto preenchimento do 
formulário é de total responsabilidade do aluno.

O plano de trabalho deverá ser colocado pelo próprio aluno 
no momento da inscrição online, e também enviado, em formato 
.pdf, para o e-mail cpgiag@usp.br. O plano, elaborado pelo 
docente responsável pela disciplina, deverá conter as atividades 
sob responsabilidade do pós-graduando, inclusive a regência de 
aula teórica ou prática, a qual deverá contar com a presença 
física do supervisor e não ultrapassar o limite de 10% da carga 
horária total da disciplina.

Após o aluno efetuar a inscrição, o orientador e supervisor 
serão informados por e-mail. Caso um deles não se manifeste 
ou desautorize, a inscrição será cancelada, ou seja, as inscrições 
serão aceitas somente com a aprovação de ambos, orientador e 
supervisor, no Sistema Janus.

Parágrafo único - O recurso a que se refere o caput deste 
artigo deverá ser encaminhado à Assistência Técnica Acadêmica, 
até às 16h30 do dia 5-11-2018 e será decidido pelo Diretor.

Artigo 18 - Previamente à homologação dos resultados 
da eleição pelo Diretor, nos termos do inciso II do artigo 1º 
da Portaria GR-6898, de 13-04-2017 (republicada no D.O. de 
27-04-2017), a Diretoria da Unidade, deverá remeter o processo 
à Procuradoria Geral, para análise da sua regularidade formal.

Parágrafo único - O resultado final da eleição, após a 
homologação pelo Diretor, será divulgado na página da Unidade.

Artigo 19 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor.

Artigo 20 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

 Despacho da Superintendente, de 26-9-2018
Processo USP: 18.1.1281.62.2.
Modalidade: Preg. Eletrônico - Bec Reg. de Preço - Menor 

Preço - 184/2018.
Homologo o procedimento licitatório referente ao Pregão 

acima especificado, conforme Ata da Sessão Pública, de 20-08-
2018, e Autorizo a despesa.

 Despacho do Superintendente, de 25-9-2018
Processo USP: 18.1.1193.62.6
Modalidade: Preg. Bec - Reg. de Preço - Menor Preço - 

155/18.
Homologo o procedimento licitatório referente ao Pregão 

acima especificado, conforme decisão do Pregoeiro em Ata da 
Sessão Pública, de 01-08-2018, e Autorizo a despesa.

 Primeiro Termo de Aditamento de Contrato
Processo: 2017.1.1754.62.7
Contratante: Hospital Universitário da USP.
Contratado: Progrida Prestação de Serviços Eireli.
Pregão 282/2017 - HU
Contrato: 017/2018
Objeto: I Termo de aditamento objetivando adequar ao 

Cadterc o valor do posto de serviço de Porteiro Líder de Serviços 
de Controle, operação e fiscalização de portaria e edifícios - 2ª 
a domingo - 24 horas (diuturno), passando o valor global do 
contrato para o período de vigência 21-05-2018 a 20-05-2019 
a ser R$ 2.490.854,45

Data da assinatura: 05-09-2018.

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E 
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS

 Portaria IAG-D-21, de 25-9-2018

Dispõe sobre a eleição dos representantes dis-
centes de graduação e pós-graduação junto aos 
diferentes colegiados do Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade 
de São Paulo

O Diretor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 
Atmosféricas baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - A escolha da representação discente processar-
-se-á em uma única fase, nos termos da Seção II do Capítulo II, 
Título VIII do Regimento Geral da USP, das 8h do dia 05-11-2018 
às 16h do dia 06-11-2018, por meio de sistema eletrônico de 
votação e totalização de votos, podendo, em caráter excepcio-
nal, ser utilizado sistema de votação convencional, de acordo 
com as regras dos artigos 11 a 15 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 2 (dois) docentes e 2 (dois) 
discentes, sendo um de graduação e outro de pós-graduação.

§ 1º - Os membros docentes da Comissão mencionada 
no caput deste artigo serão designados pelo Diretor, dentre os 
integrantes da Congregação do IAG/USP.

§ 2º - Os representantes discentes de graduação e pós-gra-
duação nos diferentes órgãos colegiados do Instituto elegerão 
os membros discentes da Comissão Eleitoral paritária, dentre os 
seus pares que não forem candidatos.

Artigo 3º - Poderão votar e ser votados os alunos regular-
mente matriculados nos cursos de graduação e programas de 
pós-graduação do Instituto.

Artigo 4º - Os candidatos deverão estar regularmente matri-
culados em disciplinas de graduação ou programa de pós-gra-
duação que digam respeito ao âmbito do colegiado respectivo.

§ 1º - São elegíveis para a representação discente os alunos 
de graduação regularmente matriculados que tenham cursado 
pelo menos doze créditos no conjunto dos dois semestres ime-
diatamente anteriores.

§ 2º - Para os alunos ingressantes, matriculados no primeiro 
ou segundo semestre dos cursos de graduação, não serão exigi-
dos os requisitos referidos no parágrafo anterior.

Artigo 5º - A representação discente do IAG/USP ficará 
assim constituída:

I - Congregação:
- um representante titular e respectivo suplente dos alunos 

de graduação do Instituto;
- um representante titular e respectivo suplente dos alunos 

de pós-graduação do Instituto.
II - Conselho Técnico-Administrativo (CTA):
- um representante titular e respectivo suplente dos alunos 

de graduação do Instituto.
III - Comissão de Graduação (CG):
- - um representante titular e respectivo suplente dos alunos 

de graduação do Instituto.
IV - Comissão de Pós-Graduação (CPG):
- dois representantes titulares e respectivos suplentes dos 

alunos de pós-graduação do Instituto.
V - Comissão de Pesquisa (CPq):
- um representante titular e respectivo suplente dos alunos 

de pós-graduação do Instituto.
VI - Comissão de Cultura e Extensão (CCEx):
- um representante titular e respectivo suplente dos alunos 

de graduação ou pós-graduação do Instituto.
VII - Comissão Coordenadora do Curso de Bacharelado em 

Astronomia (CoC AGA):
- um representante titular e respectivo suplente dos alunos 

do curso.
VIII - Comissão Coordenadora do Curso de Bacharelado em 

Geofísica (CoC AGG):
- um representante titular e respectivo suplente dos alunos 

do curso.
IX - Comissão Coordenadora do Curso de Bacharelado em 

Meteorologia (CoC ACA):
- um representante titular e respectivo suplente dos alunos 

do curso.
X - Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Gradua-

ção em Astronomia (CCP AGA):
- um representante titular e respectivo suplente dos alunos 

de pós-graduação do programa.
XI - Comissão Coordenadora do Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Astronomia (CCP MPEA):
- um representante titular e respectivo suplente dos alunos 

de pós-graduação do programa.
XII - Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Gradua-

ção em Geofísica (CCP AGG):
- um representante titular e respectivo suplente dos alunos 

de pós-graduação do programa.
XIII - Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Gradua-

ção em Meteorologia (CCP ACA):

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO

 Comunicado
A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em atendi-

mento às Normas para Transferência Externa para 2019, dá 
conhecimento do resultado final do “Processo de Transferência 
Externa” para preenchimento de cinco vagas disponíveis para 
o 3º semestre (2º ano) do Curso de Graduação em Ciências 
Biomédicas. Resultado: Os(as) candidatos(as) Luan Lucas Reis da 
Costa e Mariana Loterio Silva foram aprovadas e ingressarão no 
3° semestre do Curso de Ciências Biomédicas (2º ano) em 2019 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.

 Comunicado
A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em atendimen-

to às Normas para Transferência Externa para 2019, dá conheci-
mento do resultado final do “Processo de Transferência Externa” 
para preenchimento de uma vaga disponível para o 3º semestre 
(2º ano) do Curso de Graduação em Nutrição e Metabolismo. 
Resultado: A candidata Carolina Monteiro Pereira foi aprovada e 
ingressará no 3° semestre do Curso de Nutrição e Metabolismo 
(2º ano) em 2019 da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo. A candidata Rebecca Carnielli 
Moreira foi classificada em lista de espera.

 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA

 Portaria FMVZ-28, de 25-9-2018

Dispõe sobre a eleição complementar dos repre-
sentantes discentes de pós-graduação junto às 
Comissões de Pós-Graduação e Coordenadoras de 
Programas: de Anatomia dos Animais Domésticos 
e Silvestres e de Patologia Experimental e 
Comparada

O Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - A escolha da representação discente de pós-
-graduação, processar-se-á, nos termos da Seção II do Capítulo 
II do Regimento Geral, em uma única fase, no dia 30-10-2018, 
das 9 às 16 horas, 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 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 

Eleitoral, composta paritariamente por 2 docentes e 2 discentes 
de pós-graduação.

§ 1º - Os membros docentes da Comissão mencionada 
no caput deste artigo serão designados pelo Diretor, dentre os 
integrantes da Congregação.

§ 2º - Os representantes discentes de pós-graduação nos 
diferentes órgãos colegiados da Unidade elegerão os membros 
discentes da Comissão Eleitoral paritária, dentre os seus pares 
que não forem candidatos.

Artigo 3º - Poderão votar e ser votados os alunos regular-
mente matriculados nos programas de pós-graduação.

Artigo 4º - A representação discente ficará assim consti-
tuída:

I. Comissão de Pós-Graduação (CPG): eleição de 1 (um) 
representante e respectivo suplente a ser preenchido por alunos 
matriculados nos programas de pós-graduação da FMVZ/USP;

II. Programa de Anatomia de Anatomia dos Animais Domés-
ticos e Silvestres (10132): 1 (um) representante e respectivo 
suplente a ser preenchido por aluno da pós-graduação do 
respectivo Programa;

III. Programa de Patologia Experimental e Comparada 
(10133): 1 (um) representante e respectivo suplente a ser pre-
enchido por aluno da pós-graduação do respectivo Programa.

Artigo 5º - O eleitor poderá votar, no máximo, no número 
de alunos especificados no artigo 4º desta Portaria, dentre seus 
pares.

Artigo 6º - Cessará o mandato do representante discente 
que deixar de ser aluno regular de pós-graduação na Unidade.

DA INSCRIÇÃO
Artigo 7º - O pedido de inscrição individual ou por chapa 

dos candidatos, formulado por meio de requerimento, será 
recebido na Assistência Técnica Acadêmica a partir da data de 
divulgação desta Portaria, até as 12 horas do dia 15-10-2018, 
mediante declaração de que o candidato é aluno regularmente 
matriculado no programa de pós-graduação da Unidade.

§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo deve-
rá ser expedida pelo Serviço de Pós-Graduação.

§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas por esta Portaria serão deferidos 
pelo Diretor.

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Unidade, às 16 horas do 
15-10-2018.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Assistência Técnica Acadêmica, até 
as 16 horas do dia 22-10-2018. A decisão será divulgada na 
página da Unidade, até as 16 horas do dia 23-10-2018.

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos, será definida por sorteio a ser realizado na Assistência 
Técnica Acadêmica, no dia 26-10-2018, às 10 horas, permitida a 
presença de interessados.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 8º - A Assistência Técnica Acadêmica encaminhará 

aos eleitores, no dia 30-10-2018, em seu e-mail, o endereço 
eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso com a qual 
o eleitor poderá exercer seu voto.

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

DA VOTAÇÃO CONVENCIONAL
Artigo 10 - A votação convencional a que se refere o artigo 

1º supra será realizada no dia 30-10-2018, das 9 às 16 horas, 
nos seguintes locais:

I. no campus da Capital - Sala 12 (Serviço de Apoio Aca-
dêmico), localizada no Anexo do Bloco 17 da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 
(FMVZ/USP);

II. no campus “Fernando Costa”, em Pirassununga, na Sala 
da Secretaria do Departamento de Nutrição e Produção Animal 
(VNP) da FMVZ/USP).

Artigo 11 - O Diretor nomeará a mesa eleitoral e indicará 
um membro docente como Presidente.

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

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

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

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

DOS RESULTADOS
Artigo 15 - A totalização dos votos da eleição, tanto no 

formato eletrônico como no convencional, será divulgada na 
página da Unidade, no dia 30-10-2018, às 16h30.

Artigo 16 - Ocorrendo empate de votos, serão obedecidos, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

I - o aluno mais idoso;
II - o maior tempo de matrícula na USP.
Artigo 17 - Após a divulgação referida no artigo 15, cabe 

recurso, no prazo de três dias úteis.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 27 de setembro de 2018 às 01:15:40.


