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§ 1º - As cédulas conterão as chapas dos candidatos ele-
gíveis a Presidente e Vice-Presidente, em ordem alfabética do 
nome do candidato a Presidente.

§ 2º - No lado esquerdo de cada chapa haverá uma quadrí-
cula, na qual o eleitor assinalará com um “X” o seu voto.

DA APURAÇÃO
Artigo 7º - A apuração dos votos, a cargo de 02 (dois) 

membros da Congregação indicados pelo Diretor, terá início ime-
diatamente após o término da votação. Aberta a urna e contadas 
as cédulas, seu número deverá corresponder ao dos eleitores.

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem 
votos em mais de uma chapa ou qualquer sinal que permita 
identificar o eleitor.

§ 2º - Serão nulos os votos que não forem lançados na 
cédula oficial.

Artigo 8º - Será considerada eleita a chapa que obtiver 
maioria simples dos votos do Colegiado.

Artigo 9º - Caso haja empate entre as chapas, serão adota-
dos, como critério de desempate, sucessivamente:

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

a Presidente;
IV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Vice-Presidente.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 10 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

eleição será conservado pela Assistência Técnica Acadêmica, 
pelo prazo mínimo de 30 dias.

Artigo 11 - O mandato do(a) Presidente e do(a) Vice-
-Presidente eleitos será limitado ao término do mandato do 
Diretor (08-08-2020).

Artigo 12 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor.

Artigo 13 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação, revogadas as disposições em contrário.

 Comunicado
Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria 

GR-4.710, de 25-2-2010, justificamos que o(s) pagamento(s) 
à empresa abaixo não foi(ram) efetuado(s) na data devida por 
problemas administrativos que impossibilitaram a tramitação 
normal do processo:

Empresa: MS Traduções Ltda.
Processo: 2018.1.291.59.4
Empenho: 00844563 e 01321084/2018.
 Extrato de Contrato
Emissão de Empenho 02168697/2018
Compra 116851/2018 - Ata de Registro de Preços 22/2018
Pregão Eletrônico para Registro de Preços 05/2018 - FEARP.
Processo 2018.1.805.59.8
Contratante: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto.
Contratada: Castel-tur Turismo Ltda., CNPJ 00.318.401/0001-94.
Objeto: Serviço de transporte sob regime de fretamento 

esporádico.
Parecer jurídico: Processo 2011.1.20996.1.5 e volumes - 

PG-USP.
Crédito orçamentário: 12.392.1043.5304 - Orçamento.
Valor contratado: R$ 5.579,00
Prazo de entrega: 7 dias.
Condições de Pagamento: 28 dias.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

 Despacho do Superintendente, de 23-5-2018
Processo USP: 18.1.229.62.7.
Modalidade: Preg. Bec - Reg. de Preço - Menor Preço - 

028/18.
Homologo o procedimento licitatório, referente ao Pregão 

acima especificado, conforme decisão do Pregoeiro em Ata da 
Sessão Pública de 29-03-2018, e Autorizo a despesa.

 Extrato de Contrato
Processo: 2018.1.00094.62.4
Contratante: Hospital Universitário da USP
Contratado: Lavebrás Gestão de Têxteis S.A.
Pregão 022/2018
Contrato:016/2018
Objeto: Contrato objetivando prestação de serviços de 

lavanderia hospitalar.
Classificação Funcional Programática 10.302.0930.5274 - 

Fonte de Recursos 1 ou 4. Item de Despesa 3.3.90.39.41
Valor Global do Contrato: R$ 506.000,00
Data da assinatura: 27-4-2018.
 Extrato 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: Contrato objetivando a prestação de serviços de 

controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios.
Classificação Funcional Programática 10.302.0930.5274 - 

Item de Despesa 3.3.90.37.99
Valor Global do Contrato: R$ 2.442.148,68
Data da assinatura: 18-05-2018

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E 
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS

 Despacho do Diretor, de 23-5-2018
Ratificando, no Processo 2018.1.00302.14.6, o ato decla-

ratório de inexigibilidade de licitação, de acordo com o artigo 
26 da Lei Federal 8.666/93, e alterações posteriores, ressaltando 
que a responsabilidade da justificativa técnica é do servidor que 
assina a mesma.

Unidade interessada: Instituto de Astronomia, Geofísica e 
Ciências Atmosféricas.

Contratada: Ska Automação de Engenharias Ltda.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

 Termo de Acordo de Cooperação Internacional de 
Pesquisa

Acordo de cooperação internacional de pesquisa entre o 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo 
e a Drugs for Neglected Diseases Initiative for Latin America 
(Iniciativa Medicamentos para Doenças Neglicenciadas na 
América Latina)

Processo: 2018.1.54.42.8
Convênio: 7052 (Portal de Convênios)
Partícipes: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade 

de São Paulo - ICB/USP e a a Drugs for Neglected Diseases Ini-
tiative for Latin America (Iniciativa Medicamentos para Doenças 
Neglicenciadas na América Latina) - DNDi

Objeto: Desenvolvimento do projeto de pesquisa "Triagem 
de candidatos para medicamentos em modelos de leishmaniose 
visceral e tegumentária americana".

Coordenador: Sílvia Reni Bortolin Uliana, Professora Asso-
ciada do Departamento de Parasitologia do ICB/USP.

Vigência: 07-05-2018 a 06-05-2019
Data de assinatura: 07-05-2018
 Termo de Acordo de Cooperação Internacional de 

Pesquisa
Acordo de cooperação internacional de pesquisa entre o 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo 
e a Drugs for Neglected Diseases Initiative for Latin America 
(Iniciativa Medicamentos para Doenças Neglicenciadas na 
América Latina)

 Portaria D-FFCLRP-USP-15, de 22-5-2018

Dispõe sobre a eleição para escolha do Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Pesquisa da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto, de acordo com o disposto no Estatuto e Regimen-
to Geral da Universidade de São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1° - A eleição da chapa para escolha do(a) Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Pesquisa ocorrerá na reunião 
da Congregação, a ser realizada em 09-08-2018 às 14 horas.

DAS INSCRIÇÕES
Artigo 2º - Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente 

deverão protocolar na Assistência Técnica Acadêmica, no prazo 
de 20 a 29-06-2018, das 8h às 12h e das 13h às 17h, o pedido 
de inscrição das chapas, mediante requerimento assinado por 
ambos e dirigido ao Diretor, disponível no link http://sistemas.
ffclrp.usp.br/down.php?id=2800&d.

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores 
Titulares e Associados.

§ 2º - O Diretor divulgará, até às 12h do dia 03-07-2018, 
no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem seus pedi-
dos de inscrição deferidos, assim como as razões de eventual 
indeferimento.

Artigo 3º - Encerrado o prazo referido no artigo 2º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 04 a 13-04-2018, nos moldes do esta-
belecido no caput daquele artigo, hipótese em que poderão ser 
apresentadas candidaturas compostas também de Professores 
Doutores 2 e 1.

Parágrafo único - O Diretor divulgará, até às 12h do dia 
17-07-2018, 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 4º - São eleitores todos os membros da Congregação 

da Unidade.
§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o 

fato por escrito à Assistência Técnica Acadêmica, até o dia 
06-08-2018.

§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-
tituído se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

DA ELEIÇÃO
Artigo 5º - A votação será pessoal e secreta, não sendo 

permitido o voto por procuração.
Parágrafo único - Cada eleitor poderá votar em apenas 

uma chapa.
Artigo 6º - A votação será realizada por meio de cédula 

oficial, devidamente rubricada pelo Diretor da Unidade.
§ 1º - As cédulas conterão as chapas dos candidatos ele-

gíveis a Presidente e Vice-Presidente, em ordem alfabética do 
nome do candidato a Presidente.

§ 2º - No lado esquerdo de cada chapa haverá uma quadrí-
cula, na qual o eleitor assinalará com um “X” o seu voto.

DA APURAÇÃO
Artigo 7º - A apuração dos votos, a cargo de 02 (dois) 

membros da Congregação indicados pelo Diretor, terá início ime-
diatamente após o término da votação. Aberta a urna e contadas 
as cédulas, seu número deverá corresponder ao dos eleitores.

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem 
votos em mais de uma chapa ou qualquer sinal que permita 
identificar o eleitor.

§ 2º - Serão nulos os votos que não forem lançados na 
cédula oficial.

Artigo 8º - Será considerada eleita a chapa que obtiver 
maioria simples dos votos do Colegiado.

Artigo 9º - Caso haja empate entre as chapas, serão adota-
dos, como critério de desempate, sucessivamente:

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

a Presidente;
IV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Vice-Presidente.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 10 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

eleição será conservado pela Assistência Técnica Acadêmica, 
pelo prazo mínimo de 30 dias.

Artigo 11 - O mandato do(a) Presidente e do(a) Vice-
-Presidente eleitos será limitado ao término do mandato do 
Diretor (08-08-2020).

Artigo 12 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor.

Artigo 13 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação, revogadas as disposições em contrário.

 Portaria D-FFCLRP-16, de 22-5-2018

Dispõe sobre a eleição para escolha do Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Cultura e 
Extensão Universitária da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo

O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto, de acordo com o disposto no Estatuto e Regimen-
to Geral da Universidade de São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1° - A eleição da chapa para escolha do(a) Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universi-
tária ocorrerá na reunião da Congregação, a ser realizada em 
09-08-2018 às 14 horas.

DAS INSCRIÇÕES
Artigo 2º - Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente 

deverão protocolar na Assistência Técnica Acadêmica, no prazo 
de 20 a 29-06-2018, das 8h às 12h e das 13h às 17h, o pedido 
de inscrição das chapas, mediante requerimento assinado por 
ambos e dirigido ao Diretor, disponível no link http://sistemas.
ffclrp.usp.br/down.php?id=2801&d.

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores 
Titulares e Associados.

§ 2º - O Diretor divulgará, até às 12h do dia 03-07-2018, 
no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem seus pedi-
dos de inscrição deferidos, assim como as razões de eventual 
indeferimento.

Artigo 3º - Encerrado o prazo referido no artigo 2º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 04 a 13-07-2018, nos moldes do esta-
belecido no caput daquele artigo, hipótese em que poderão ser 
apresentadas candidaturas compostas também de Professores 
Doutores 2 e 1.

Parágrafo único - O Diretor divulgará, até às 12h do dia 
17-07-2018, 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 4º - São eleitores todos os membros da Congregação 

da Unidade.
§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o 

fato por escrito à Assistência Técnica Acadêmica, até o dia 
06-08-2018.

§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-
tituído se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

DA ELEIÇÃO
Artigo 5º - A votação será pessoal e secreta, não sendo 

permitido o voto por procuração.
Parágrafo único - Cada eleitor poderá votar em apenas 

uma chapa.
Artigo 6º - A votação será realizada por meio de cédula 

oficial, devidamente rubricada pelo Diretor da Unidade.

DO COLÉGIO ELEITORAL
Artigo 4º - São eleitores todos os membros da Congregação 

da Unidade.
§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o fato 

por escrito à Assistência Técnica Acadêmica, até o dia 6-8-2018.
§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-

tituído se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

DA ELEIÇÃO
Artigo 5º - A votação será pessoal e secreta, não sendo 

permitido o voto por procuração.
Parágrafo único - Cada eleitor poderá votar em apenas 

uma chapa.
Artigo 6º - A votação será realizada por meio de cédula 

oficial, devidamente rubricada pelo Diretor da Unidade.
§ 1º - As cédulas conterão as chapas dos candidatos ele-

gíveis a Presidente e Vice-Presidente, em ordem alfabética do 
nome do candidato a Presidente.

§ 2º - No lado esquerdo de cada chapa haverá uma quadrí-
cula, na qual o eleitor assinalará com um “X” o seu voto.

DA APURAÇÃO
Artigo 7º - A apuração dos votos, a cargo de 2 (dois) mem-

bros da Congregação indicados pelo Diretor, terá início imedia-
tamente após o término da votação. Aberta a urna e contadas 
as cédulas, seu número deverá corresponder ao dos eleitores.

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem 
votos em mais de uma chapa ou qualquer sinal que permita 
identificar o eleitor.

§ 2º - Serão nulos os votos que não forem lançados na 
cédula oficial.

Artigo 8º - Será considerada eleita a chapa que obtiver 
maioria simples dos votos do Colegiado.

Artigo 9º - Caso haja empate entre as chapas, serão adota-
dos, como critério de desempate, sucessivamente:

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

a Presidente;
IV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Vice-Presidente.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 10 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

eleição será conservado pela Assistência Técnica Acadêmica, 
pelo prazo mínimo de 30 dias.

Artigo 11 - O mandato do(a) Presidente e do(a) Vice-
-Presidente eleitos será limitado ao término do mandato do 
Diretor (8-8-2020).

Artigo 12 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor.

Artigo 13 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação, revogadas as disposições em contrário.

 Portaria D-FFCLRP-14, de 22-5-2018

Dispõe sobre a eleição para escolha do Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Pós-Graduação 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto, de acordo com o disposto no Estatuto e Regimen-
to Geral da Universidade de São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1° - A eleição da chapa para escolha do(a) Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Pós-Graduação ocorrerá na 
reunião da Congregação, a ser realizada em 09-08-2018 às 
14 horas.

DAS INSCRIÇÕES
Artigo 2º - Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente 

deverão protocolar na Assistência Técnica Acadêmica, no prazo 
de 20 a 29-06-2018, das 8h às 12h e das 13h às 17h, o pedido 
de inscrição das chapas, mediante requerimento assinado por 
ambos e dirigido ao Diretor, disponível no link http://sistemas.
ffclrp.usp.br/down.php?id=2798&d.

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores 
Titulares e Associados pertencentes à Unidade e credenciados 
como orientadores em seus Programas de Pós-Graduação.

§ 2º - O Diretor divulgará, até às 12h do dia 03-07-2018, 
no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem seus pedi-
dos de inscrição deferidos, assim como as razões de eventual 
indeferimento.

Artigo 3º - Encerrado o prazo referido no artigo 2º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 04 a 13-07-2018, nos moldes do esta-
belecido no caput daquele artigo, hipótese em que poderão ser 
apresentadas candidaturas compostas também de Professores 
Doutores 2 e 1, pertencentes à Unidade e credenciados como 
orientadores em seus Programas de Pós-Graduação.

Parágrafo único - O Diretor divulgará, até às 12h do dia 
17-07-2018, 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 4º - São eleitores todos os membros da Congregação 

da Unidade.
§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o 

fato por escrito à Assistência Técnica Acadêmica, até o dia 
06-08-2018.

§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-
tituído se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

DA ELEIÇÃO
Artigo 5º - A votação será pessoal e secreta, não sendo 

permitido o voto por procuração.
Parágrafo único - Cada eleitor poderá votar em apenas 

uma chapa.
Artigo 6º - A votação será realizada por meio de cédula 

oficial, devidamente rubricada pelo Diretor da Unidade.
§ 1º - As cédulas conterão as chapas dos candidatos ele-

gíveis a Presidente e Vice-Presidente, em ordem alfabética do 
nome do candidato a Presidente.

§ 2º - No lado esquerdo de cada chapa haverá uma quadrí-
cula, na qual o eleitor assinalará com um “X” o seu voto.

DA APURAÇÃO
Artigo 7º - A apuração dos votos, a cargo de 02 (dois) 

membros da Congregação indicados pelo Diretor, terá início ime-
diatamente após o término da votação. Aberta a urna e contadas 
as cédulas, seu número deverá corresponder ao dos eleitores.

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem 
votos em mais de uma chapa ou qualquer sinal que permita 
identificar o eleitor.

§ 2º - Serão nulos os votos que não forem lançados na 
cédula oficial.

Artigo 8º - Será considerada eleita a chapa que obtiver 
maioria simples dos votos do Colegiado.

Artigo 9º - Caso haja empate entre as chapas, serão adota-
dos, como critério de desempate, sucessivamente:

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

a Presidente;
IV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Vice-Presidente.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 10 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

eleição será conservado pela Assistência Técnica Acadêmica, 
pelo prazo mínimo de 30 dias.

Artigo 11 - O mandato do(a) Presidente e do(a) Vice-
-Presidente eleitos será limitado ao término do mandato do 
Diretor (08-08-2020).

Artigo 12 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor.

Artigo 13 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação, revogadas as disposições em contrário.

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

dos candidatos dos candidatos, formulado por meio de reque-
rimento, será recebido na Assistência Técnica Acadêmica, do 
dia 25-05-2018, até as 17 (dezessete) horas do dia 25-06-2018, 
mediante declaração atestando que o candidato é aluno regular-
mente matriculado em 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 
pela Diretora.

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Unidade, em 26-06-2018, 
após as 16 horas.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Assistência Técnica Acadêmica, no 
período de 27 de junho a 06-07-2018. A decisão será divulgada 
na página da Unidade, no dia 10-07-2018.

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos, será definida por sorteio a ser realizado na Assistência 
Técnica Acadêmica, no dia 10-07-2018, às 14 (catorze) horas, 
permitida a presença de interessados.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 8º - A Seção de Apoio Acadêmico da FCFRP encami-

nhará aos eleitores, no dia 11-07-2018, em seu e-mail institucio-
nal, 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 12-07-2018, das 9 (oito) às 12 
(doze) horas e das 14 às 17 (dezessete) horas, na Seção de Apoio 
Acadêmico da FCFRP.

Artigo 11 - A Direção 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 13-07-2018 às 14 horas.

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.
Parágrafo único - O recurso a que se refere o caput deste 

artigo deverá ser encaminhado à Assistência Técnica Acadêmica, 
até às 14 horas do dia 18-07-2018 e será decidido pela Direção.

Artigo 18 - Previamente à homologação dos resultados 
da eleição pela Direção, 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 homo-
logação pela Diretoria, será divulgado na página da Unidade.

Artigo 19 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pela Diretoria.

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

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

 Quarto Termo de Aditamento de Contrato
Processo 2014.1.286.81.3 (Vol. I) e 2018.1.30.81.2 (Vol. II)
Contratante: Faculdade de Economia, Administração e Con-

tabilidade de Ribeirão Preto.
Contratada: FRM Comércio e Serviços Ltda. - ME, CNPJ 

03.780.462/0001-67.
Objeto: Manutenção do Sistema de Informação Gerencial 

- S.I.G.
Vigência: 12 meses a partir de 16-05-2018.
Valor Mensal: R$ 636,58
Valor Total: R$ 7.638,96
Assinatura em 11-05-2018

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO

 Extrato de Convênio
Processo 2018.1.588.48.1
Convênio 8025
Convenente: Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo.
Parceiro: Escola Green Book Ltda.
Objeto: Concessão de estágio de complementação educa-

cional aos estudantes regularmente matriculados no curso de 
Licenciatura em Pedagogia.

Vigência: 2023
Valor total: Sem ônus.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS 
DE RIBEIRÃO PRETO

 Portaria D-FFCLRP-USP-13, de 22-5-2018

Dispõe sobre a eleição para escolha do Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Graduação 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto, de acordo com o disposto no Estatuto e Regimen-
to Geral da Universidade de São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1° - A eleição da chapa para escolha do(a) Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Graduação ocorrerá na reu-
nião da Congregação, a ser realizada em 9-8-2018, às 14 horas.

DAS INSCRIÇÕES
Artigo 2º - Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente 

deverão protocolar na Assistência Técnica Acadêmica, no prazo 
de 20 a 29-6-2018, das 8h às 12h e das 13h às 17h, o pedido 
de inscrição das chapas, mediante requerimento assinado por 
ambos e dirigido ao Diretor, disponível no link http://sistemas.
ffclrp.usp.br/down.php?id=2799&d.

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores 
Titulares e Associados.

§ 2º - O Diretor divulgará, até às 12h do dia 3-7-2018, no 
sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem seus pedidos 
de inscrição deferidos, assim como as razões de eventual 
indeferimento.

Artigo 3º - Encerrado o prazo referido no artigo 2º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 4 a 13-7-2018, nos moldes do estabe-
lecido no caput daquele artigo, hipótese em que poderão ser 
apresentadas candidaturas compostas também de Professores 
Doutores 2 e 1.

Parágrafo único - O Diretor divulgará, até às 12h do dia 
17-7-2018, no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem 
seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões de 
eventual indeferimento.

Marlon
Realce
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