sexta-feira, 10 de setembro de 2021
Artigo 9º Será considerado eleito o candidato mais votado,
figurando como suplente o mais votado a seguir.
Artigo 10 – Caso haja empate entre os candidatos, serão
adotados como critérios de desempate, sucessivamente:
I - Maior tempo de serviço na USP;
II - Maior tempo de serviço na respectiva categoria;
III - O servidor mais idoso.
Artigo 11 - Dos resultados da eleição cabe recurso, sem
efeito suspensivo, até 72 horas após a divulgação.
Parágrafo único - O recurso a que se refere o caput deste
artigo será apresentado na Assistência Técnica Acadêmica e
decidido pelo Diretor.
Artigo 12 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos
pelo Diretor.
Artigo 13 - Esta Portaria entrará em vigor nesta data (Processo 2009.1.48.90.9).
Ribeirão Preto, 09 de setembro de 2021.
Prof. Dr. HUGO TOURINHO FILHO
Diretor

ESCOLA DE ENFERMAGEM
Comunicado
Retificação do Portaria EE Nº 053/2021 publicada no dia
02/09/2021, Poder Executivo – Seção I – página 195
ONDE SE LÊ: Artigo 3° - A Comissão Eleitoral Paritária também é composta por um estudante de pós-graduação, eleito por
seus pares, a saber: Talita dos Santos Rosa
LEIA_SE: Artigo 3° - A Comissão Eleitoral Paritária também
é composta por um estudante de pós-graduação, eleito por seus
pares, a saber: Fabio Soares de Melo
São Paulo, 09 de setembro de 2021
Escola de Enfermagem da USP

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE
RIBEIRÃO PRETO
DIRETORIA
Errata – PORTARIA DA DIRETORIA 36/2021 FCFRP-USP,
publicada em 03/09/2021, página 50, Poder Executivo Seção I.
Onde se lê: “Membros suplentes: PAULO CESAR BRUNELLO,
DENISE BERNARDI BOTELHO FERREIRA e ALESSANDRO CANTOLINI",
leia-se: “Membros suplentes: PAULO CESAR BRUNELLO e
ALESSANDRO CANTOLINI”.
Ribeirão Preto, 09 de setembro de 2021
Diretoria da FCFRP/USP

FACULDADE DE EDUCAÇÃO
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Comunicado
No Comunicado FEUSP, publicado no D.O. Seção I, em 03 de
agosto de 2021, página 114.
Onde se lê: “...Membros titulares: Prof. Dr. José Sérgio Fonseca de Carvalho (EDF- FEUSP), Prof. Dr. Nelson da Silva Júnior
– (IPUSP), - Profa. Dra. Nina Virginia de Araújo Leite (PUC-SP),
- Profa. Dra. Regina Maria de Souza (PUC-Campinas) e Profa.
Dra. Ana Maria Loffredo (IPUSP). Membros suplentes: Profa. Dra.
Claudia Rosa Riolfi – Suplência da Presidência (EDM-FEUSP),
Prof. Dr. Mario Eduardo Costa Pereira (FCM-UNICAMP), Profa.
Dra. Maria Livia Tourinho Moretto (IPUSP), Prof. Dr. Paulo Cesar
Endo (IEA-USP), Profa. Dra. Maria Francisca de Andrade Ferreira
Lier-Devitto (PUC-SP), Profa. Dra. Flávia Inês Schilling (FEUSP
- aposentada), Profa. Dra. Rosa Maria Bueno Fischer (UFRGS),
Profa. Dra. Sandra Djambolakdjian Torossian (Psicologia-UFRGS),
Profa. Dra. Jacqueline de Oliveira Moreira (PUC-SP) e Profa. Dra.
Miriam Debieux Rosa (IPUSP). A Congregação considerou a
titulação dos membros externos equivalente e/ou superior à de
Professor Associado da USP, conforme Artigo 190 do Regimento
Geral. Para presidência da comissão julgadora foi indicado,
nesta mesma sessão, o Prof. Dr. José Sérgio Fonseca de Carvalho
(Professor Titular do EDF/FEUSP)...”.
Leia-se: “...Membros titulares: Profa. Dra. Claudia Rosa Riolfi
(EDM-FEUSP), Prof. Dr. Nelson da Silva Júnior – (IPUSP), - Profa. Dra.
Nina Virginia de Araújo Leite (PUC-SP), - Profa. Dra. Regina Maria
de Souza (PUC-Campinas) e Profa. Dra. Ana Maria Loffredo (IPUSP).
Membros suplentes: Prof. Dr. José Sérgio Fonseca de Carvalho
(EDF- FEUSP – Suplência da Presidência), Prof. Dr. Mario Eduardo
Costa Pereira (FCM-UNICAMP), Profa. Dra. Maria Livia Tourinho
Moretto (IPUSP), Prof. Dr. Paulo Cesar Endo (IEA-USP), Profa. Dra.
Maria Francisca de Andrade Ferreira Lier-Devitto (PUC-SP), Profa.
Dra. Flávia Inês Schilling (FEUSP - aposentada), Profa. Dra. Rosa
Maria Bueno Fischer (UFRGS), Profa. Dra. Sandra Djambolakdjian
Torossian (Psicologia-UFRGS), Profa. Dra. Jacqueline de Oliveira
Moreira (PUC-SP) e Profa. Dra. Miriam Debieux Rosa (IPUSP). A Congregação considerou a titulação dos membros externos equivalente
e/ou superior à de Professor Associado da USP, conforme Artigo 190
do Regimento Geral. Para presidência da comissão julgadora foi
indicada, ad referendum da Congregação em 06/09/2021, a Profa.
Dra. Claudia Rosa Riolfi (Professora Associada do EDM/FEUSP)...”.
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Comunicado
Retificação do Comunicado FEUSP, publicado no D.O. Seção
I, em 03 de agosto de 2021, página 114.
Onde se lê: “...Membros titulares: Prof. Dr. José Sérgio Fonseca de Carvalho (EDF- FEUSP), Prof. Dr. Nelson da Silva Júnior
– (IPUSP), - Profa. Dra. Nina Virginia de Araújo Leite (PUC-SP),
- Profa. Dra. Regina Maria de Souza (PUC-Campinas)...”.
Leia-se: “...Membros titulares: Prof. Dr. José Sérgio Fonseca
de Carvalho (EDF- FEUSP), Prof. Dr. Nelson da Silva Júnior –
(IPUSP), - Profa. Dra. Nina Virginia de Araújo Leite (UNICAMP),
- Profa. Dra. Regina Maria de Souza (UNICAMP)...”.

FACULDADE DE ODONTOLOGIA
PORTARIA FO Nº 205, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021
Dispõe sobre a eleição do representante dos antigos alunos
de graduação e respectivo suplente junto à Congregação da
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.
O Diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade de
São Paulo, usando de suas atribuições legais, baixa a seguinte
PORTARIA
Artigo 1º - A escolha de 01 (um) representante dos antigos
alunos de graduação e respectivo suplente junto à Congregação
da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo,
processar-se-á, nos termos da Seção IV, Capitulo II, Título VIII
do Regimento Geral da USP, em uma única fase, no dia 15 de
outubro de 2021, das 9h às 17h, por meio de sistema eletrônico
de votação e totalização de votos.
Parágrafo único – Nas eleições realizadas eletronicamente
durante o período excepcional de prevenção de contágio pelo
SARS-CoV-2 (Covid-19) fica dispensada a exigência de disponibilização de votação convencional, conforme art. 4º da Resolução
nº 7945, de 27.03.2020.
DA INSCRIÇÃO
Artigo 2º - A Assistência Acadêmica receberá, a partir da
data da publicação desta Portaria, até às 17h do dia 30 de
setembro de 2021, no e-mail atac.fo@usp.br, a inscrição dos
candidatos(as) à representação dos antigos alunos, em formulário próprio, disponível na página http://www.fo.usp.br.
§ 1º. Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo com
as normas estabelecidas pela Universidade serão deferidos
pelo Diretor.
§ 2º. O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido
deferida será divulgado na página da Unidade, em 01 de outubro de 2021.
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§ 3º. Recurso contra o eventual indeferimento de inscrição
poderá ser encaminhado à Assistência Técnica Acadêmica até o
dia 06 de outubro de 2021, devendo fazê-lo pelo e-mail atac.fo@
usp.br, e serão decididos pelo Diretor. A decisão será divulgada
na página da Unidade até às 18h do dia 07 de outubro de 2020.
§ 4º. A ordem na cédula de votação será de acordo com
a inscrição.
Artigo 3º - Os antigos alunos docentes, servidores técnicos
e administrativos ou pós-graduandos vinculados à Universidade
de São Paulo não poderão ser eleitos, garantido o direito de voto.
Parágrafo único – O antigo aluno do curso de graduação
que desejar votar nesta eleição deverá fazer seu cadastro
prévio como eleitor até às 17h do dia 08 de outubro de 2021,
por meio de formulário disponibilizado pela Assistência Técnica
Acadêmica.
Artigo 4º - Cada eleitor poderá votar em apenas um
candidato.
§ 1º. Será considerado eleito o candidato que obtiver o maior
número de votos, figurando como suplente o mais votado a seguir.
§ 2º. No caso de empate, serão adotados os seguintes
critérios sucessivamente, para desempatar:
I – maior tempo decorrido desde a conclusão do curso
na USP;
II – de idade, recaindo a escolha no mais idoso.
Artigo 5º - A propaganda eleitoral poderá ser feita pelos
candidatos por meio de boletins impressos, cartazes e outros
meios de circulação interna.
DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 6º - A Assistência Técnica Acadêmica da FOUSP encaminhará aos eleitores, no dia 15 de outubro de 2021, no e-mail
informado nos termos do artigo 3º desta Portaria ou no e-mail
cadastrado na base de dados corporativa da USP, o endereço
eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso com a qual
o(a) eleitor(a) poderá exercer seu voto.
Artigo 7º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto,
assegurando-lhe o sigilo e a inviolabilidade.
DOS RESULTADOS
Artigo 8º - A totalização dos votos da eleição será divulgada
na página da Unidade, no dia 15 de outubro de 2021.
Artigo 9º - Dos resultados da eleição cabe recurso, sem
efeito suspensivo, no prazo de três dias úteis.
Parágrafo único – O recurso a que se refere o caput deste
artigo será apresentado à Assistência Técnica Acadêmica no
e-mail atac.fo@usp.br e decidido pelo Diretor.
Artigo 10 - O mandato dos eleitos será de 01 (um) ano a
contar da primeira reunião da Congregação, após o encerramento do mandato dos representantes dos antigos alunos atuais.
Artigo 11 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pelo
Diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.
Artigo 12 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
divulgação.
PORTARIA FO Nº 206, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021
Dispõe sobre a eleição dos representantes dos Servidores
Técnicos e Administrativos e respectivos suplentes junto à
Congregação da Faculdade de Odontologia da Universidade
de São Paulo.
O Diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade de
São Paulo, usando de suas atribuições legais, baixa a seguinte
PORTARIA
Artigo 1º – A escolha de 02 (dois) representantes dos servidores técnicos e administrativos e seus respectivos suplentes
junto à Congregação da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo processar-se-á, nos termos da Seção III,
Capítulo II, Título VIII do Regimento Geral da USP, em uma única
fase, no dia 19 de outubro de 2021, das 9h às 17h, por meio de
sistema eletrônico de votação e totalização de votos.
Parágrafo único – Nas eleições realizadas eletronicamente
durante o período excepcional de prevenção de contágio pelo
SARS-CoV-2 (Covid-19) fica dispensada a exigência de disponibilização de votação convencional, conforme art. 4º da Resolução
USP nº 7945, de 27 de março de 2020.
Artigo 2º – Os representantes dos servidores técnicos e
administrativos e seus suplentes serão eleitos pelos seus pares
mediante voto direto e secreto.
Parágrafo único – Não poderá votar e ser votado(a) o(a)
servidor(a) 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 3º – O eleitor poderá votar em até dois candidatos.
DA INSCRIÇÃO
Artigo 4º – A Assistência Acadêmica receberá, a partir da
data da publicação desta Portaria, até às 17h do dia 04 de
outubro de 2021, no e-mail atac.fo@usp.br, a inscrição dos
candidatos(as) à representação dos servidores técnicos e administrativos, em formulário próprio, disponível na página http://
www.fo.usp.br.
§ 1º. As candidaturas serão registradas individualmente.
§ 2º. A declaração mencionada no caput deste artigo deverá
ser expedida pelo Serviço de Pessoal da FOUSP.
§ 3º. A representação dos servidores não poderá ser exercida por membro do corpo docente da Universidade.
§ 4º. Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo com
as normas estabelecidas no Regimento Geral e nesta Portaria
serão deferidos pelo Diretor.
§ 5º. A ordem dos nomes na cédula será definida por sorteio
em sessão pública virtual, através de plataforma de videoconferência, no dia 05 de outubro de 2021, às 14h, permitido o
acesso de interessados, mediante link a ser divulgado por e-mail
aos eleitores, o qual também será disponibilizado na página da
FOUSP: http://www.fo.usp.br
§ 6º. O quadro dos candidatos inscritos será divulgado na
página da FOUSP http://www.fo.usp.br e enviado por e-mail aos
eleitores em 05 de outubro de 2021.
§ 7º. Recursos serão recebidos na Assistência Acadêmica
até às 17h do dia 08 de outubro de 2021, devendo fazê-lo pelo
e-mail atac.fo@usp.br, e serão decididos pelo Diretor. A decisão
será divulgada na página da Unidade até às 18h do dia 14 de
outubro de 2021.
DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 5º – A Assistência Técnica Acadêmica da FOUSP
encaminhará aos eleitores, no dia 19 de outubro de 2021, no
e-mail cadastrado na base de dados corporativa da USP, o endereço eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso com
a qual o(a) eleitor(a) poderá exercer seu voto.
Artigo 6º – O sistema eletrônico contabilizará cada voto,
assegurando-lhe o sigilo e a inviolabilidade.
DOS RESULTADOS
Artigo 7º – A totalização dos votos da eleição será divulgada na página da Unidade, no dia 19 de outubro de 2021, sendo
considerados eleitos os dois candidatos mais votados, figurando
como suplentes os dois mais votados a seguir.
Artigo 8º – Ocorrendo empate de votos, serão obedecidos,
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
I - o maior tempo de serviço na USP;
II - o maior tempo de serviço na respectiva categoria;
III - o servidor mais idoso.
Artigo 9º – Dos resultados da eleição cabe recurso, sem
efeito suspensivo, no prazo de três dias úteis.
Parágrafo único – O recurso a que se refere o caput deste
artigo será apresentado à Assistência Técnica Acadêmica no
e-mail atac.fo@usp.br e decidido pelo Diretor.
Artigo 10 – O mandato dos eleitos será de 01 (um) ano a
contar da primeira reunião da Congregação, após o encerramento do mandato dos representantes dos servidores técnicos
e administrativos atuais.
Artigo 12 – Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pelo Diretor.
Artigo 11 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE
ALIMENTOS
PORTARIA FZEA Nº 23 DE 08 DE SETEMBRO DE 2021
Dispõe sobre a eleição dos representantes discentes junto
aos Colegiados da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de
Alimentos da Universidade de São Paulo.
O Diretor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de
Alimentos da Universidade de São Paulo, usando de suas atribuições legais, baixa a seguinte
PORTARIA:
Artigo 1º - A escolha da representação discente processar-se-á nos termos da Seção II do Capítulo II do Regimento Geral,
em uma única fase, no dia 19 de outubro de 2021, das 09h00 às
17h00, por meio de sistema eletrônico de votação e totalização
de votos.
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, conforme Art. 4º da
Resolução nº 7945, de 27.03.2020, alterada pela Resolução nº
7956/2020.
Artigo 2º - A eleição será supervisionada por Comissão
Eleitoral, composta paritariamente por dois docentes e dois
discentes, sendo 1 de graduação e 1 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 nos diferentes órgãos
colegiados da FZEA 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 regularmente matriculados nos cursos de graduação e programas de
pós-graduação.
§ 1º - São elegíveis para a representação discente de graduação os alunos regularmente matriculados que tenham cursado
pelo menos doze créditos no conjunto dos dois semestres imediatamente anteriores.
§ 2º - Para os alunos ingressantes, matriculados no primeiro
ou segundo semestre dos cursos de graduação, não serão exigidos os requisitos referidos no parágrafo anterior.
Artigo 4º - A representação discente ficará assim constituída:
§ 1º - Alunos de Graduação:
a) Congregação (2 representantes e respectivos suplentes)
b) Comissão de Graduação (2 representantes e respectivos
suplente)
c) CoC Zootecnia (1 representante e respectivo suplente)
d) CoC Engenharia de Alimentos (1 representante e respectivo suplente)
e) CoC Engenharia de Biossistemas (1 representante e
respectivo suplente)
f) CoC Medicina Veterinária (1 representante e respectivo
suplente)
g) Comissão de Relações Internacionais (1 representante e
respectivo suplente)
h) Grupo de Apoio Pedagógico - GAP (1 representante e
respectivo suplente)
§ 2º - Alunos de Pós-Graduação:
a) Congregação (1 representante e respectivo suplente)
b) Comissão de Pós-Graduação (1 representante e respectivo suplente)
c) CCP Zootecnia (1 representante e respectivo suplente)
d) CCP Engenharia de Alimentos (1 representante e respectivo suplente)
e) CCP Engenharia e Ciência de Materiais (1 representante
e respectivo suplente)
f) CCP Biociência Animal (1 representante e respectivo
suplente)
g) CCP Mestrado Profissional GIIA (1 representante e
respectivo suplente)
h) Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (1
representante e suplente)
i) Comissão de Relações Internacionais (1 representante e
respectivo suplente)
j) Grupo de Apoio Pedagógico – GAP (1 representante e
respectivo suplente)
§ 3º - Alunos de Graduação ou de Pós-Graduação
a) Conselho Técnico Administrativo (1 representante e
respectivo suplente)
b) Conselho do Departamento de Ciências Básicas (1 representante e suplente)
c) Conselho do Departamento de Zootecnia (1 representante e suplente)
d) Conselho do Departamento de Engenharia de Alimentos
(1 representante e suplente)
e) Conselho do Departamento de Engenharia de Biossistemas (1 representante e suplente)
f) Conselho do Departamento de Medicina Veterinária (1
representante e suplente)
g) Conselho Diretor da Unidade Didática Clínico-Hospitalar
(1 representante e suplente)
h) Comissão de Pesquisa (1 representante e respectivo
suplente)
i) Comissão de Cultura e Extensão Universitária (1 representante e respectivo suplente)
j) Comissão de Biblioteca (1 representante e respectivo
suplente)
k) Comissão de Informática (1 representante e respectivo
suplente)
l) Comissão USP Recicla (2 representantes e 2 suplentes)
m) Comissão FZEA Mulheres (1 representante e respectivo
suplente)
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 graduação ou pós-graduação
da FZEA.
DA INSCRIÇÃO
Artigo 7º - O pedido de inscrição individual ou por chapa
dos candidatos, formulado por meio de requerimento assinado
e dirigido ao Diretor da FZEA, será recebido pela Assistência
Técnica Acadêmica (atac.fzea@usp.br) até o dia 07 de outubro
de 2021, juntamente com a declaração de que o candidato é
aluno regularmente matriculado na graduação ou programa de
pós-graduação da FZEA.
§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo
deverá ser expedida pelo Serviço de Graduação/Sistema
Júpiter ou Serviço de Pós-Graduação/Sistema 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 no site da FZEA (www.fzea.usp.br) e nas
listas de discussão, em 08 de outubro de 2021.
§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição
poderão ser encaminhados à Assistência Técnica Acadêmica
(atac.fzea@usp.br), até as 17h00 do dia 13 de outubro de 2021.
A decisão será divulgada no site da FZEA, no dia 14 de outubro
de 2021.
§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais deferidos, será definida por sorteio pelo Google Meet,
por meio do link público https://meet.google.com/mde-bepr-was?authuser=0, no dia 15 de outubro de 2021, às 11h00.

São Paulo, 131 (175) – 71
DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 8º - A Assistência Técnica Acadêmica encaminhará
aos eleitores, até o dia 18 de outubro de 2021, 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.
DOS RESULTADOS
Artigo 10 - A totalização dos votos da eleição será divulgada no site da FZEA, no dia 20 de outubro de 2021.
Artigo 11 - 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 12 – Após a divulgação referida no artigo 10, cabe
recurso, no prazo de dois dias úteis.
Parágrafo único - O recurso a que se refere o caput deste
artigo deverá ser encaminhado à Assistência Técnica Acadêmica
(atac.fzea@usp.br), até as 17h00 do dia 22 de outubro de 2021,
e será decidido pelo Diretor.
Artigo 13 - O resultado final da eleição, após a homologação pelo Diretor, será divulgado no site da FZEA.
Parágrafo único - Na hipótese de ser constatada irregularidade no processo eleitoral, o caso deverá ser submetido à
Procuradoria Geral para análise e, posteriormente, à CLR, para
deliberação.
Artigo 14 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos
pelo Diretor.
Artigo 15 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 08 de setembro de 2021.
Prof. Dr. Carlos Eduardo Ambrósio
Diretor da FZEA/USP
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos
Diretoria
Av. Duque de Caxias Norte, 225 - 13635-900 – Pirassununga, SP

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
EXTRATO DE ADITAMENTO
Processo: 2020.1.00040.62.4
Contratante: Hospital Universitário da USP
Contratado: Cisabrasile Ltda
Inexigibilidade - Artigo 25, Inciso I da Lei Federal 8.666/93
CONTRATO:Nº 028/2020
PARECER JURÍDICO: Portaria GR 7394 de 06/06/2019
Objeto: I Termo de Aditamento objetivando prorrogar a
vigência do ajuste por mais um período de 12 meses a contar
de 01/09/2021
Classificação Funcional Programática 10.302.930.5274
Fonte de Recursos Tesouro Item de Despesa 3.3.90.39.80
Valor Global do Contrato: R$ 180.077,64
Data da assinatura: 25/08/2021
Processo: 17.1.1258.62.0
Contratante: Hospital Universitário da USP
Contratado: Produmed- Serviços, indústria e Comércio LTDA
Pregão 160/2017
CONTRATO:Nº 019/2017
Objeto: V Termo de Aditamento ao Contrato a prestação
de serviços de esterilização de materiais médico-hospitalares,
objetivando prorrogar a vigência do ajuste por mais um período
de 12 meses a partir de 01/09/2021.
Valor atualizado do Contrato: R$ 408.423,74 - ref. agosto/2021.
Classificação Funcional Programática: 10.302.930.5274
Classificação de despesa Orçamentária: 3.3.90.39.80
Tesouro ou Receita
Parecer: GR 7394/2019 DE 06/06/2019
Data da assinatura: 31/08/2021

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
PORTARIA No 33 DE SETEMBRO DE 2021 - DESIGNAÇÃO DE ALUNOS MONITORES.
O Diretor do Instituto de Biociências da Universidade de São
Paulo, em retificação à portaria 27, exclui o aluno a seguir relacionado para atuar junto ao respectivo Departamento na qualidade de Aluno Monitor remunerado, no período de 16-08-2021
a 14-01-2022: FISIOLOGIA: Guilherme Correa de Lima; inclui o
aluno a seguir relacionado para atuar junto ao respectivo Departamento na qualidade de Aluno Monitor remunerado, no período
de 16-08 a 25-08-2021: FISIOLOGIA: Guilherme Correa de Lima;
inclui os alunos a seguir relacionados para atuarem junto ao
respectivo Departamento na qualidade de Alunos Monitores
voluntários, no período de 16-08-2021 a 14-01-2022: BOTÂNICA: Renato Albuquerque Magri e Roberto Baptista Pereira de
Almeida; exclui os alunos a seguir relacionados para atuarem
junto ao respectivo Departamento na qualidade de Alunos
Monitores voluntários, no período de 16-08-2021 a 14-01-2022:
BOTÂNICA: Bruna Cristina Mesquita Nakao, Julio Pozzi, Marcelo
de Oliveira Gigier.
PORTARIA No 33 DE SETEMBRO DE 2021 - DESIGNAÇÃO DE ALUNOS MONITORES.
O Diretor do Instituto de Biociências da Universidade
de São Paulo, em retificação à portaria 27, exclui o aluno
a seguir relacionado para atuar junto ao respectivo Departamento na qualidade de Aluno Monitor remunerado, no
período de 16-08-2021 a 14-01-2022: FISIOLOGIA: Guilherme
Correa de Lima; inclui o aluno a seguir relacionado para atuar
junto ao respectivo Departamento na qualidade de Aluno
Monitor remunerado, no período de 16-08 a 25-08-2021:
FISIOLOGIA: Guilherme Correa de Lima; inclui os alunos a
seguir relacionados para atuarem junto ao respectivo Departamento na qualidade de Alunos Monitores voluntários, no
período de 16-08-2021 a 14-01-2022: BOTÂNICA: Renato
Albuquerque Magri e Roberto Baptista Pereira de Almeida;
exclui os alunos a seguir relacionados para atuarem junto ao
respectivo Departamento na qualidade de Alunos Monitores
voluntários, no período de 16-08-2021 a 14-01-2022: BOTÂNICA: Bruna Cristina Mesquita Nakao, Julio Pozzi, Marcelo
de Oliveira Gigier.

INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS
INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS
COMUNICADO
JUSTIFICATIVA
Em atenção ao parágrafo 1° do artigo 5° da Portaria GR Nº
4.710 de 25.02.2010, justificamos que o pagamento à empresa
listada abaixo não foi efetuado na data devida por problemas
administrativos que impossibilitaram a tramitação normal do
processo:
HG DESIGN DIGITAL LIMITADA
Processo: 21.1.68.37.6
Empenho: 02544646
Liquidação: 02816484

INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
Extrato de 1º Termo Aditivo
Processo: 20.1.00470.76.9
Partícipes: USP/IFSC-Unidade Embrapii, FAFQ e a Extreme
Digital Consultoria e Representações Ltda.
Objeto: dilatar o prazo por mais 3 meses e remanejamento
entre alíneas previstas inicialmente.
Data da Assinatura: 12-08-2021.

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 10 de setembro de 2021 às 05:01:25

