sábado, 4 de julho de 2020
Parágrafo 1° - O Professor Sênior deverá solicitar o termo
de uso dos bens pelo Sistema MercurioWeb, por meio do link:
https://uspdigital.usp.br/mercurioweb/merPatrimonioTermoListar.jsp?codmnu=8173
Parágrafo 2° - Após o término do prazo celebrado no Termo
de Colaboração, caso haja prorrogação, deverá ser emitido novo
Termo de Permissão de Uso.
Capítulo V – Dos Sinistros de Bens
Artigo 11 - Sinistros no Campus (furtos e roubos e acidentes): No caso de sinistro no Campus, o responsável deverá
comunicar imediatamente à Diretoria da Unidade, que tomará
as providências necessárias.
Artigo 12 - Sinistros fora do Campus (furtos e roubos e
acidentes): No caso de sinistro fora do Campus da USP, o responsável deverá providenciar o Boletim de Ocorrência Policial
no prazo de 24 horas, e comunicar imediatamente à Diretoria da
Unidade, que tomará as providências necessárias.
Capítulo V – Disposições gerais
Artigo 13 - Penalidades: A inobservância de algum dos
itens anteriores poderá acarretar aos responsáveis as sanções
administrativas regimentais previstas, em especial ao disposto
na Portaria GR 2311, de 30/01/87, e Portaria GR 2991, de
19/03/96, que regulamentam os artigos 167 e 170 do Estatuto
dos Servidores da Universidade de São Paulo.
Artigo 14 - Casos omissos: Compete ao CTA da FCF resolver
os casos omissos, bem como esclarecer possíveis dúvidas na
aplicação das normas previstas nesta portaria.
Artigo 15 - A presente portaria entrará em vigor a partir da
data de sua publicação.
Extrato de Convênio
Processo: 20.1.495.9.5
Convênio que celebra à Universidade de São Paulo com a
interveniência da Faculdade de Ciências Farmacêuticas – FCF e
a Farmácia de Manipulação Amarilys
Objeto de convênio: Estágio de graduação
Vigência: 25-06-2020 a 24-06-2025
Extrato de Convênio
Processo: 20.1.494.9.9
Convênio que celebra à Universidade de São Paulo com a
interveniência da Faculdade de Ciências Farmacêuticas – FCF e
a Farmácia Homeopática Cristiano Ltda.
Objeto de convênio: Estágio de graduação
Vigência: 25-06-2020 a 24-06-2025
Extrato de Convênio
Processo 20.1.493.9.2
Convênio que celebra a Universidade de São Paulo com a
interveniência da Faculdade de Ciências Farmacêuticas – FCF e
a Farmácia Homeopática Moema Ltda.
Objeto de convênio: Estágio de graduação
Vigência: 25-06-2020 a 24-06-2025
Extrato de Convênio
Processo 20.1.501.9.5
Convênio que celebra a Universidade de São Paulo com a
interveniência da Faculdade de Ciências Farmacêuticas – FCF e
a Medcin Instituto a Pele Ltda.
Objeto de convênio: Estágio de graduação
Vigência: 29-06-2020 a 28-06-2025

MUSEU PAULISTA
Termo de Encerramento
Processo 2020.1.69.33.9
Contrato 0004/2020-MP
O Museu Paulista da USP, CNPJ 63.025.530/0032-00 e
a CZLOC Locação de Equipamentos para Construção Civil
Eireli, CNPJ 14.108.727/0001-00, declaram encerrado, em
10-06-2020, o Contrato 0004/2020-MP, assinado em 09-032020, sem que haja ônus ou sanções para as partes. O
Museu Paulista e a CZLOC Locação de Equipamentos para
Construção Civil Eireli declaram ter cumprido o objeto do
Contrato 0004/2020-MP, se dão reciprocamente plena, geral
e irrevogável quitação.
São Paulo, 10-06-2020.

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
Resumo de Termo Aditivo
Quinto Termo de Aditivo
Contrato de Locação de Imóvel 05/2014 celebrado entre
Elias Camhaji e a Universidade de São Paulo, por intermédio
do Museu Paulista, destinado à ampliação e acomodação de
servidores, laboratórios e reserva técnica.
Processo: 2014.1.53.33.9 e demais volumes
Objeto do Aditamento: Preâmbulo
Contratante: Museu Paulista da USP - CNPJ:
63.025.530/0032-00
Contratada: MC3 Locações e Serviços Ltda. - CNPJ:
34.196.809/0001-52
Data de Assinatura: 01-07-2020

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS
HUMANAS
Comunicado
Aditamento 01 Ao Edital do Processo de Seleção para
Ingresso no Curso de Mestrado e Doutorado em Letras Estrangeiras e Tradução, Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de
São Paulo – 2º Semestre de 2020
Devido à pandemia causada pelo Covid-19, a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras Estrangeiras e
Tradução informa as seguintes alterações no texto do Edital de
Seleção de alunos, no que se refere a datas e modalidade de
realização das quatro etapas que constituem o processo seletivo,
publicado no DOU 130(37), de 21-02-2020, Seção I, pag.64
Os canditatos aprovados só serão matriculados no 1º
semestre de 2021.
ONDE SE LÊ:
Calendário de seleção para ingresso no 2º Semestre de 2020
> Período de Inscrição: 09 a 16-03-2020. Entrega dos documentos para a Inscrição.
> Prova de Proficiência. Os exames serão aplicados pelo
Centro de Línguas da FFLCH. Informações no site http://clinguas.
fflch.usp.br/node/1272.
Indicar na ficha de inscrição a opção escolhida da Proficiência, conforme informação abaixo:
Mestrado/ Doutorado: Alemão, Árabe, Armênio, Chinês,
Coreano, Espanhol, Francês, Hebraico, Japonês, Inglês, Italiano,
Russo (para o doutorado deverá escolher uma língua diferente
realizada no mestrado).
O candidato que já tiver realizado a prova de proficiência
do Programa de Pós-Graduação no Programa ou pelo Centro de
Línguas da FFLCH/USP, nos últimos dois anos, com aprovação,
deverá informar o fato na ficha de inscrição, para que o aproveitamento da mesma seja considerado.
Para os demais idiomas, árabe, armênio, chinês, coreano,
hebraico, serão oferecidos exames de proficiência realizados por
comissão especialista, informações no link datas proficiências
específicas 2º semestre de 2020.pdf
> Prova de Competências nas Áreas de Concentração:
- Área 2: Estudos literários e culturais: 13-05-2020 às 14:00,
(quarta-feira), Sala 168 do Prédio de Letras
- Área 1: Estudos linguísticos: 14-05-2020 às 14:00, (quinta-feira), Sala 168 do Prédio de Letras.
- Área 3: Estudos da tradução: 15-05-2020 às 14:00, (sexta-feira), Sala 168 do Prédio de Letras
> Entrega dos Projetos para Áreas abaixo: 27-05-2020
(quarta-feira). Enviar o projeto em formato PDF através do link
http://dlm.fflch.usp.br/form/entrega-de-projetos-ppg-letra
- Área 1: Estudos linguísticos;
- Área 2: Estudos literários e culturais;
- Área 3: Estudos da tradução.
O projeto será recebido até 23h59, e deverá vir somente
com o número do ID, que será informado pelo DLM a todos os
participantes do processo Seletivo. O candidato que entregar
o projeto com seu nome ou com orientador pretendido será
desclassificado.
> Análise de currículo e arguição oral do projeto: Análise
e avaliação oral do projeto: O dia e os horários da análise e
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avaliação oral do projeto serão divulgadas oportunamente por
e-mail, após os resultados da prova de competências.
> Promulgação da definição dos orientadores: Após definição o resultado será divulgado por e-mail.
LEIA-SE:
Calendário de seleção para ingresso no 2º Semestre de 2020
> Prova de Proficiência. Os exames serão aplicados pelo
Centro de Línguas da FFLCH. Em virtude da pademia, as provas
serão oferecidas, excepcionalmente, e até segunda ordem na
modalidade a distância. As provas serão realizadas nas datas:
- 29-07-2020: Francês
- 30-07-2020: Espanhol
- 03-08-2020: Inglês
Mais informações sobre as provas de proficiência a distância no link http://clinguas.fflch.usp.br/normas-dos-exames-de-proficiencia-digital.
Indicar na ficha de inscrição a opção escolhida da Proficiência, conforme informação abaixo:
Mestrado/ Doutorado: Alemão, Árabe, Armênio, Chinês,
Coreano, Espanhol, Francês, Hebraico, Japonês, Inglês, Italiano,
Russo (para o doutorado deverá escolher uma língua diferente
realizada no mestrado).
O candidato que já tiver realizado a prova de proficiência
do Programa de Pós-Graduação no Programa ou pelo Centro de
Línguas da FFLCH/USP, nos últimos dois anos, com aprovação,
deverá informar o fato na ficha de inscrição, para que o aproveitamento da mesma seja considerado.
Para os demais idiomas, árabe, armênio, chinês, coreano,
hebraico, serão oferecidos exames de proficiência realizados a
distância por comissão especialista em 14-08-2020.
> Prova de Competências nas Áreas de Concentração: A
bibliografia a ser estudada para realização da prova escrita se
encontra no link
http://letra.fflch.usp.br/bibliografia
> A prova será realizada online por meio de link que será
enviado aos candidatos aprovados na prova de proficiência. O
candidato deverá assegurar a conexão internet para a realização
da prova.
- Área 1: Estudos linguísticos: 18-09-2020 às 14:00, (sexta-feira)
- Área 2: Estudos literários e culturais: 18-09-2020 às 14:00,
(sexta-feira)
- Área 3: Estudos da tradução: 18-09-2020 às 14:00, (sexta-feira)
> Entrega dos Projetos para Áreas abaixo: 20-10-2020
(segunda-feira). Enviar o projeto em formato PDF através do link
http://dlm.fflch.usp.br/form/entrega-de-projetos-ppg-letra[E1]
- Área 1: Estudos linguísticos;
- Área 2: Estudos literários e culturais;
- Área 3: Estudos da tradução.
O projeto será recebido até 23h59, e deverá vir somente com
o número do ID, que será informado pelo DLM a todos os participantes do processo Seletivo. O candidato que entregar o projeto
com seu nome ou com orientador pretendido será desclassificado.
> Análise de currículo e arguição oral do projeto a distância:
Análise e avaliação oral do projeto: O dia e os horários da análise e avaliação oral do projeto serão divulgadas oportunamente
por e-mail, após os resultados da prova de competências. A
prova será realizada online por meio de link Google Meet que
será enviado aos candidatos aprovados na prova de competências. O candidato deverá assegurar a conexão internet para
realização da arguição.
> Promulgação da definição dos orientadores: Após definição o resultado será divulgado por e-mail.
Comunicado
Em Atenção ao parágrafo 1º, do artigo 5º, da Portaria
USP- GR 3.324, de 13-02-2002, alterada pelas Portarias GR
4838/2010, 5734/2012 e 6676/2015, justificamos que o pagamento para empresa Meganet Comércio e Serviços Eireli - EPP,
através do Documento Nota Fiscal Eletrônica 1536 – nota de
empenho 776947/2020, Processo 19.1.3443.8.6, não obedeceu
a ordem cronológica por ter sido retida no Serviço Técnico de
Informática.

Universidade Estadual de Campinas
CONSELHO UNIVERSITÁRIO
CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO
Comunicado
Deliberações da 298ª Sessão de 10.03.15, publicada no D.O. de 02-04-2015 – Executivo Seção I – páginas 70 a 76 – Atualização
Programa de Certificação da Universidade
1-P-21486/2003 – CBMEG – Revisão da Certificação do Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética – Informação PRDU/CGQC-298/20.

*

*gratificação a ser extinta na vacância segundo Deliberação CONSU-A-16/2019

FACULDADE DE MEDICINA
Despacho do Diretor, de 03-07-2020
Ratificação
Processo: 2020.1.30.83.1
Objeto: Aquisição de Reativos complementares para
ENZYGNOST/TMB para utilização nas pesquisas laboratoriais do
Grupo de Trabalho "GT - USP COVID-19"
Recursos: Oriundos da Reitoria da Universidade de São
Paulo, alocados na Faculdade de Medicina
Ratifico, nos termos do Artigo 26, o Ato Declaratório de
Inexigibilidade de Licitação, com base no Inciso I do Artigo 25
da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, ressaltando
que a responsabilidade pela justificativa técnica é do servidor
que assina a mesma.
Contratada: DIASORIN LTDA.
Valor: R$ 9.200,00

FACULDADE DE ODONTOLOGIA
Retificação do D.O. de 03-04-2020
No Edital FO/PAE - 2º semestre de 2020, publicado no Poder
Executivo - Seção I - pág. 47:
A Comissão Coordenadora do PAE da Faculdade de Odontologia da USP, de acordo com a Circular PRPG PAE/01/2020, decidiu alterar o Edital FO/PAE - Comunicado que tratou da abertura
das inscrições para o Estágio Supervisionado em Docência a ser
realizado no 2º semestre de 2020.
Do Estágio:
Item 2
Onde se lê: O estágio terá duração de 5 (cinco) meses a partir de 01-07-2020; Leia-se: O estágio terá duração de 5 (cinco)
meses a partir de 01-08-2020.
Item 7
Onde se lê: O prazo final para a assinatura do Termo de
Compromisso, tanto para bolsistas como voluntários será 30-062020. O termo de compromisso deve ser entregue pessoalmente
pelo aluno no serviço de Pós-Graduação até o dia que antecede
o estágio, caso não o faça, o estágio será cancelado; Leia-se: O
prazo final para a assinatura do Termo de Compromisso, tanto
para bolsistas como voluntários será 31-07-2020. O termo de
compromisso deve ser entregue pessoalmente pelo aluno no
serviço de Pós-Graduação até o dia que antecede o estágio, caso
não o faça, o estágio será cancelado.
Da Conclusão:
Onde se lê: Ao final do estágio o aluno deverá elaborar
um relatório (entrega obrigatória) descrevendo o desenvolvimento do projeto, as dificuldades encontradas e sugestões para
melhoria do Programa, juntamente com a ficha de avaliação do
supervisor. Com data de entrega até 15-12-2020; Leia-se: Ao
final do estágio o aluno deverá elaborar um relatório (entrega
obrigatória) descrevendo o desenvolvimento do projeto, as dificuldades encontradas e sugestões para melhoria do Programa,
juntamente com a ficha de avaliação do supervisor. Com data de
entrega até 15-01-2021.

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
Retificação do D.O de 24-04-2020
Edital de abertura de inscrição para o Estágio Supervisionado em Docência do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino,
2º semestre de 2020, desenvolvido em disciplina de Graduação,
para os alunos regularmente matriculados em Programas de
Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado, da Universidade de
São Paulo que concluíram a Etapa de Preparação Pedagógica
do PAE ou estão em fase de conclusão, conforme disposto nos
termos da Portaria GR 3588, de 10-05-2005, modificada pelas
Portarias GR 4391, 03-09-2009, GR 4601, 19-11-2009, publicado
em 24-04-2020. Das inscrições: Onde lê 28 de abril até 22 de
maio. Leia-se: 28-04-2020 a 13-07-2020.

