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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CENTRO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Comunicado
Em obediência à Resolução nº 5, de 24-4-97, do Tribunal de
Contas do Estado, publicada em 10-5-97, e em conformidade
com a Lei Federal nº 8.666, de 21-6-93, indicamos, a seguir,
especificamente o pagamento necessário a ser providenciado de
imediato, independente de ordem cronológica de sua inscrição
no Siafem, tendo em vista a excepcionalidade de cada caso, e
por tratar-se de pagamento imprescindível ao bom andamento
do serviço público.
Secr. Dos Transportes Metropolitanos
Data: 07/07/2021
UG LIQUIDANTE

370101

Nº DA PD
2021PD01277
TOTAL: 231,00

VALOR
231,00

Turismo
GABINETE DO SECRETÁRIO
Extrato de Nota de Empenho
Processo ST 30/2021
Fundamento Legal – Dispensa de Licitação - art. 24, I, da Lei
federal 8.666/93, alterado pela alínea “a” do inciso II do art. 1º,
do Decreto 9.412/2018
Objeto: Contratação de serviços de engenharia para os
reparos e adequação da sala CIET – Centro de Inteligência da
Economia do Turismo
Contratante: Secretaria de Turismo e Viagens
Contratada: DWG Inova Administração e Manutenção Predial Ltda
CNPJ 20.826.942/0001-30 – Nota de Empenho
2021NE00145 - Data de Emissão: 25-06-2021 – Valor Total:
R$ 32.797,75
Prazo de Execução: 15 dias – Classificação dos Recursos:
UGE 500101 – Gabinete do Secretário, Programa de Trabalho
23.695.5001.6248.0000, Natureza de Despesa 3.3.90.39.

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I

Universidade de São
Paulo
REITORIA
VICE-REITORIA
Comunicado
Justificativa. Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da
Portaria GR 4.710 de 25-02-2010, justificamos que os pagamentos à empresa abaixo, referentes ao contrato 13/2021-RUSP,
serviços prestados no mês de junho, não foram efetuados nas
datas devidas por problemas administrativos que impossibilitaram a tramitação normal do processo:
Empresa: Cristian Budu
Processo 21.1.03255.01.0
Empenho: 1456263/2021
Nota Fiscal: 84
Valor: R$ 7.000,00

GABINETE DO VICE-REITOR
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL
Departamento de Administração
DIVISÃO DE MATERIAL
Extrato de Contrato
Proc. USP 2020.1.03919.01.5;
Contrato: 26737;
Coeditora: Universidade de São Paulo;
Coeditor: Serviço Social do Comércio;
Objeto: coeditar e publicar a 1ª da obra intitulada provisoriamente "Semana de 22: Olhares Críticos";
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação;
Pareceres jurídicos: PG.P. 16414/2020, PG.P. 16675/2020 e
PG.P. 16852/2020, emitidos pela Procuradoria Geral em 30-72020, 20-10-2020 e 22-12-2020, respectivamente.
Vigência: o presente contrato terá vigência de 5 anos a
contar da data de sua assinatura;
Data da assinatura: 2-7-2021.

PRÓ-REITORIAS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
Retificação do D.O. de 23-6-2021
Na Resolução CoG 8097/2021, Anexo II – Vagas para Transferência 2021/2022 – Biológicas, onde se lê:

leia-se:

MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA
Despacho do Diretor, de 17-11-2020
Homologando no Processo 2020.1.00026.71.0, o termo
de prorrogação ao contrato celebrado entre a Universidade de
São Paulo, por meio do Museu de Arqueologia e Etnologia e a
empresa Primasoft Informática Ltda, objetivando a renovação
de prestação de serviços de manutenção do sistema Sophia
Acervo. O presente termo aditivo tem como a prorrogação da
vigência do ajuste por mais um período de 12 meses, a contar de
17-11-2020, data final da vigência 16-11-2021. Permanecendo
inalteradas as demais clausulas contratuais.
Ato Declaratório
Processo: 2020.1.26.71.0
Fornecedor: Primasoft Informática Ltda
De acordo com a justificativa técnica dos Autos, declaro
caracterizada a hipótese de Inexigibilidade de Licitação, nos
termos que preceitua o artigo 25, incisoI, da Lei 8.666/93, e suas
alterações posteriores.
Fabio Batista dos Santos
Assistente Técnico de Direção IV
MAE/USP
Subam os autos o Senhor Diretor para a ratificação deste ato
declaratório de Inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25
da Lei Federal de Licitações 8.666/93, e suas alterações posteriores.

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA
Extrato de Contrato
Contrato 8/2021
Processo: 21.1.00092.32.3
Contratante: Universidade de São Paulo
Contratada: Farinha Produções Artísticas Ltda.
Objeto: Prestação de Serviço de Servico de Producao Cultural, Educacional e Esportivo.
Modalidade: Dispensa"Compra Direta"
Parecer Jurídico: PG.P. 1424/19-RUSP e PG.P. 15795/20RUSP, emitidos pela Procuradoria Geral em 18-10-2019 e 19-032020, respectivamente.
Valor do Contrato: 17.600,00
Vigência: O presente contrato terá vigência adstrita ao recebimento definitivo de seu objeto e seu respectivo pagamento.
Classificação Funcional Programática: 12.122.1043.6351
Classificação da Despesa Orçamentária: 3.3.90.39.57
Data da Assinatura: 24-06-2021
Extrato de Contrato
Contrato 9/2021
Processo: 21.1.00124.32.2
Contratante: Universidade de São Paulo
Contratada: Nasrudin Produções Ltda. - ME
Objeto: Prestação de Serviço de Serviço de Fotografia
Modalidade: Dispensa"Compra Direta"
Parecer Jurídico: PG.P. 1424/19-RUSP e PG.P. 15795/20RUSP, emitidos pela Procuradoria Geral em 18-10-2019 e 19-032020, respectivamente.
Valor do Contrato: 13.500,00
Vigência: O presente contrato terá vigência adstrita ao recebimento definitivo de seu objeto e seu respectivo pagamento.
Classificação Funcional Programática: 12.122.1043.6351
Classificação da Despesa Orçamentária: 3.3.90.39.99
Data da Assinatura: 5 de julho de 2021.

AGÊNCIA USP DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA
NACIONAL E INTERNACIONAL
Extrato de Convênio
Proc. USP 19.1.17398.1.0;
Partícipes: Universidade de São Paulo e a "Universidad
Autónoma de Madrid" (Espanha);
Objeto: cooperação acadêmica em todas as áreas disponíveis em ambas as universidades, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de graduação e

pós-graduação e membros da equipe técnico-administrativa das
respectivas instituições;
Vigência: de 19-5-2021 a 18-5-2025;
Data da assinatura: 19-5-2021.

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
ESCOLA POLITÉCNICA
Portaria DIR - 2.831 de 2-7-2021
Dispõe Sobre a eleição para escolha dos representantes (titular e suplente) dos antigos alunos
de graduação para a Congregação da Escola
Politécnica da USP
A Diretora da Escola Politécnica da USP, usando de suas
atribuições e do disposto no artigo 45, inciso X do Estatuto da
USP e no artigo 4º, inciso XI do Regimento da Escola Politécnica
da USP, baixa a seguinte Portaria
Artigo 1º - Realizar-se-á, no dia 31-08-2021, das 9 às 11
horas, por meio de sistema eletrônico de votação e totalização
de votos, a eleição para escolha de 1 representante e seu
respectivo suplente para a categoria do Representante dos
Antigos Alunos de Graduação para a Congregação da Escola
Politécnica da USP.
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 o art. 4º da
Resolução 7945 de 27-03-2020 e o art. 2º da Resolução 7956
de 08-06-2020.
Artigo 2º - Será considerado eleito o candidato que obtiver mais da metade dos votos. Não obtido esse quórum, será
repetida a eleição no dia 31-08-2021, por meio de sistema
eletrônico de votação e totalização de votos, das 14 às 16 horas,
concorrendo apenas os dois nomes mais votados anteriormente.
§1º - Em caso de empate no primeiro ou no segundo
turno, serão adotados sucessivamente os seguintes critérios de
desempate:
I - o maior tempo de formado;
II - o diplomado mais idoso.
§2º - O mandato do(a) representante dos antigos alunos
eleito, bem como de seu (sua) suplente, será de 1 ano, com
vigência de 1º/09/2021 a 31-08-2022.
Artigo 3º - Poderão votar e ser votados todos os ex-alunos
dos cursos de graduação da Escola Politécnica da USP.
Parágrafo único: Os antigos alunos que forem docentes,
servidores não-docentes ou alunos, não poderão ser eleitos
representantes, garantido o direito de voto.
Artigo 4º - O processo eleitoral realizar-se-á mediante a
observância das seguintes normas:
I – O ex-aluno dos cursos da graduação da Escola Politécnica que desejar votar nesta eleição deverá fazer seu cadastro
prévio como eleitor, por meio de formulário disponibilizado pelo
Serviço de Órgãos Colegiados e Concursos.
II – O formulário deverá ser solicitado e enviado por meio
do endereço eletrônico svorcc.poli@usp.br até as 16 horas do
dia 23-08-2021.
III – O ex-aluno dos cursos da graduação da Escola Politécnica que desejar candidatar-se deverá apresentar seu registro de
candidatura por meio de formulário disponibilizado pelo Serviço
de Órgãos Colegiados e Concursos.
IV – O formulário deverá ser solicitado e enviado por meio
do endereço eletrônico svorcc.poli@usp.br até as 16 horas do
dia 23-08-2021.
Artigo 5º - A apuração do pleito ocorrerá imediatamente
ao término da votação, pelo Serviço de Órgãos Colegiados e
Concursos.

Artigo 6º - A totalização dos votos será divulgada até
as 17 horas do dia 31-08-2021, no site da Escola Politécnica
da USP.
Artigo 7º - Eventuais recursos poderão ser apresentados
em até três dias úteis a contar da data de divulgação dos
resultados, sem efeito suspensivo, e deverão ser dirigidos à
Diretora da Escola.
Artigo 8º - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos
pela Diretora.
Serviço de Órgãos Colegiados e Concursos da Escola Politécnica da USP, aos 02-07-2021.
Comunicado
A Escola Politécnica, em atendimento ao parágrafo 1º do
artigo 5º da Portaria GR-4.710 de 25-2-2010, justifica o atraso
ocorrido no pagamento por problemas administrativos para a
empresa: AMC Energia Eirelli - ME - processo 20.1.937.3.9

FACULDADE DE DIREITO
Portaria GDI-15, de 7-7-2021
O Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo na condição de autoridade competente nos procedimentos
licitatórios, e de acordo com as disposições do artigo 51 da Lei
8.666/93, resolve baixar a seguinte portaria:
Artigo 1º – Ficam designados os membros titulares
abaixo relacionados para comporem a Comissão Julgadora
de Licitações instauradas na Faculdade de Direito da USP,
nas modalidades Convite, Tomada de Preços e Concorrência:
- Aleksandro Ferreira Rocha
- Ana Carolina de Barros Silva
- André Machado Matsuda
- Camilo de Lelis Funchal Júnior
- Edson Carlos Mariano da Silva
- Fábio Carneiro de Castro
- Jorge Luis Magalhães da Silva Braggio
- Maria Lucia Beffa
- Maria Luiza Mello Isern
Artigo 2º – Para suplência da comissão ficam designados
os servidores:
- Emerson Leocadio
- Milton Jorge da Silva
- Sérgio Carlos Novaes
Artigo 3º – Esta portaria revoga a anterior e vigorará pelo
prazo de 01 ano, a contar da data de sua publicação.
Quarto Termo de Aditamento Contratual
Processos: 2018.1.651.2.7 e volumes
Contrato 01/2020
Contratante: Universidade de São Paulo
Contratada: Cafeteria D’ Terra Comércio Varejista de Alimentos
Ltda. – EPP
Objeto: concessão de uso de espaço para instalação de
centro de convivência aberto ao público com exploração de café
e condizentes.
Modalidade: Tomada de Preços - Concessão de uso
Valor do Contrato: R$ 109.800,000
Prorrogação: autorizada a prorrogação por mais 100
dias da carência do pagamento da Taxa de Administração em virtude da não conclusão do processo de aprovação
da instalação junto aos órgãos de tombamento (Compresp e
Condephaat), a saber, de 01-07-2021 até 09-10-2021
Data do deferimento: 01-07-2021.

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E
CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Extrato de Termo de Convênio
Processo 21.1.00107.81.9 Convenente: Faculty of Economics and Management da Universität Luzern (Suíça). Objeto:
cooperação acadêmica nas áreas de Economia, Administração,
Contabilidade, Economia Empresarial e Controladoria, e demais
áreas afins de ambas as instituições, com o objetivo de promover o intercâmbio de docentes, pesquisadores, estudantes de
pós-graduação, estudantes de graduação (com reconhecimento
mútuo de estudos de graduação) e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições. Vigência: 06-072021 a 05-07-2026.

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS
HUMANAS
Retificações
Do D.O. de 26-5-2021
Na Seção I - página 73, referente ao Edital ATAC-015-2021-CL-Proficiência Português, onde se lê: "Os monitores
selecionados serão remunerados mediante bolsa, por 40
horas mensais, com valores de R$ 540,00 - alunos dos
cursos de Graduação"..., leia-se: "Os monitores selecionados serão remunerados mediante bolsa, por 40 horas
mensais, com valores de R$ 560,00 - alunos dos cursos de
Graduação".
Do D.O. de 6-7-2021
Na Seção I - página 45, onde se lê: "- a designação da aluna
Laís Urbanski, USP 9820471, para exercer a função de monitor
bolsista com vigência de doze meses, a partir de 01-07-2021, e
a carga horária de 40 horas mensais, cujo valor corresponde a
R$ 540,00 por mês"..., leia-se: "- a designação da aluna Laís
Urbanski, USP 9820471, para exercer a função de monitor
bolsista com vigência de doze meses, a partir de 01-07-2021 e
a carga horária de 40 horas mensais, cujo valor corresponde a
R$ 560,00 por mês".

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E
ZOOTECNIA
Comunicado FMVZ s/nº, de 7-7-2021
O Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, da Universidade de São Paulo, divulga o resultado
final da eleição de representação discente junto aos órgãos
colegiados da Unidade, realizada nos dias 29 e 30-6-2021,
objeto das Portarias FMVZ-18/2021 (Graduação) e 19/2021
(Pós-Graduação), cujos mandatos serão de 1º-8-2021 a
31-7-2022 (as referidas Portarias foram publicadas no Diário
Oficial - Poder Executivo - Seção I, em 26-5-2021, páginas
43/44):
TITULAR - SUPLENTE
CONGREGAÇÃO
Beatriz Campanatti Angerami Marques - Fernanda Aguiar
Mesquita
Felipe Eduardo Luedke - Laura Nataly Garcia Oliveros
CONSELHO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Nicole Costa Roldan - Carolina Borges Araujo
CONSELHOS DEPARTAMENTAIS
VCI - Carolina Soares Navarro - Thais Tirolez de Oliveira
VCM - Daniela B.do Nascimento de Moraes - Gabriela
Carvalho de Oliveira
VNP - Lucas Cezar Nunes - Ana Laura Alencar Souza Kondor
Nunes
VPS - Raquel Gomes Catozo - Rubia Diaz Taveiros Kühne
VPT - Mariana Eugênio Ferreira - Ana Carolina Bueno
Gonçalves
VRA - Gabriela Siqueira Di Leo - Eduarda Miranda Prado
da Silva

quinta-feira, 8 de julho de 2021
CONSELHOS DE PROGRAMAS
10137 - Maira Rezende Formenton - Anderson Fernando
de Souza
10132 - Hianka Jasmyne Costa de Carvalho - Mônica Duarte
Da Silva
10136 - Mariluce Cardoso Oliveira - Raysa Brenda Marques Maia
10135 - Gustavo Freu - Alisson Herculano da Silva
10134 - Germana Vizzotto Osowski - Mara Lúcia Gravinatti
10133 - Leticia Soares Franco - Fernanda Borges Barbosa
10131 - Álvaro de Miranda Alves - Ken Kawaoka Nagai
COMISSÕES ESTATUTÁRIAS
Graduação - Maria Eugênia Furtado Walther - Fernanda
Mariane dos Santos
Pós-Graduação - Fernando Mosquera Jaramillo - Mariana
G. de Oliveira Diogo
CCEX - João Miguel da Silva Sapi - Matheus Canela dos
Santos
Pesquisa - Guilherme F. Ferreira dos Santos - Leticia Lima
de Almeida
CONSELHO CONSULTIVO - HOVET
Júlia Silveira Queiroz - Beatriz Pacheco Baldini
CONSELHO HOSPITALAR - HOVET
Mariana Perez Bolini - Julia Freitas de Paula
COMISSÃO DE BIBLIOTECA
Julia Quental Caribé - Ana Laura Furlan Blanco
COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS:
Gabrielle Solano Donadon - Carolina Soares Navarro
Alice Marcela Sampaio del Colletto - Marcella Giancoli Kato
Cano da Silva

FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE
ALIMENTOS
Portaria FZEA-18, de 7-7-2021
Dispõe sobre a eleição para escolha de Presidentes
e Vice-Presidentes das Comissões Estatutárias
da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de
Alimentos (FZEA) da Universidade de São Paulo
A Diretora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, da Universidade de São Paulo, nos termos do Estatuto,
do Regimento da Universidade de São Paulo e do Regimento da
FZEA, baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1º - A Congregação da FZEA elegerá, em reunião a
ser realizada no dia 16-8-2021, às 10 horas, os Presidentes e
Vice-Presidentes das Comissões de:
- Graduação;
- Pós-Graduação;
- Pesquisa;
- Cultura e Extensão Universitária.
DAS INSCRIÇÕES
Artigo 2º - Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente
deverão protocolar suas candidaturas em chapas, mediante
requerimento assinado por ambos e dirigido à Diretora da FZEA
e enviado para o e-mail da Assistência Técnica Acadêmica (atac.
fzea@usp.br), no período de 12 a 21 de julho de 2021.
§ 1º - A chapa deverá apresentar Plano de Gestão no ato
da inscrição.
§ 2º - As chapas deverão ser compostas por Professores
Titulares e/ou Professores Associados pertencentes ao quadro
docente da FZEA.
§ 3º - Para a Comissão de Pós-Graduação, além do previsto
no Parágrafo Segundo deste artigo, o Presidente e Vice-Presidente deverão ser credenciados como orientadores em algum
Programa de Pós-Graduação da FZEA.
§ 4º - A Diretoria divulgará no dia 22-7-2021, por e-mail e
no site 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
novo prazo de inscrições de 26-7-2021 a 4-8-2021, nos
moldes do estabelecido no caput aquele artigo, hipótese
em que poderão ser apresentadas candidaturas compostas
também por Professores Doutores 2 e 1, observando-se o §
3º do artigo 2º.
Parágrafo Único - A Diretoria divulgará no dia 5-8-2021,
por e-mail, 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 FZEA.
§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o fato
por escrito à Assistência Técnica Acadêmica, pelo e-mail: atac.
fzea@usp.br, até o dia 11-8-2021.
§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele substituído se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer
por motivo justificado.
DA ELEIÇÃO
Artigo 5º - A votação será realizada por meio de sistema
eletrônico de votação e totalização dos votos adotado pela
Universidade, em consonância ao parágrafo único do art. 2º da
Resolução 7.945/2020.
§ 1º - A Assistência Técnica Acadêmica encaminhará aos
eleitores, no dia da eleição, 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.
§ 2º - A votação terá início às 10h do dia 16-8-2021, durante
a Sessão da Congregação, encerrando-se após o registro do voto
de todos os membros presentes na Sessão.
§ 3º - Cada eleitor poderá votar em apenas uma chapa.
§ 4º - Não será permitido o voto de membro da Congregação que não esteja presente à sessão.
§ 5º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo e a inviolabilidade.
§ 6º - As cédulas conterão as chapas dos candidatos elegíveis a Presidente e Vice-Presidente, em ordem alfabética do
nome do candidato a Presidente.
DA APURAÇÃO
Artigo 6º - A apuração e a divulgação dos resultados serão
realizadas imediatamente após a conclusão da votação.
Artigo 7º - Será considerada eleita a chapa que obtiver
maioria simples dos votos do Colegiado.
Artigo 8º - Caso haja empate entre as chapas, serão adotados, como critério de desempate, sucessivamente:
I - a mais alta categoria do candidato a Presidente;
ll - a mais alta categoria do candidato a Vice-Presidente;
lll - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato
a Presidente;
lV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato
a Vice-Presidente.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 9º - Finda a apuração, todo o material relativo à
eleição será conservado pela Assistência Técnica Acadêmica,
pelo prazo mínimo de 30 dias.
Artigo 10 - Os mandatos dos Presidentes e dos Vice-Presidentes eleitos serão de dois anos, com início em 16-8-2021
e término em 15-8-2023.
Artigo 11 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos
pela Diretoria da FZEA.
Artigo 12 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
divulgação.
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Colegiado quanto para o reconhecimento e fortalecimento das
funções e atividades do Comitê de Bacia perante a sociedade.
Delibera:
Artigo 1º Fica aprovado o Plano de Comunicação do CBH-SMG 2021-2023 conforme os termos do Anexo I.
Artigo 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação no D.O.
Comunicado
Ata da 68ª Reunião Ordinária, realizada por videoconferência, em 25-03-2021 – Foi realizada na modalidade não
presencial conforme Del. CRH Ad. Referendum 236 de 18/05/20.
Ao vigésimo quinto dia do mês de março do ano de dois
mil e vinte e um, às 13h30 por meio de videoconferência, foi
realizada a 68ª Reunião Ordinária do CBH-SMG, com a participação de 46 pessoas, entre representantes da sociedade
civil, estado, município e convidados. Presentes: 33 membros
entre titulares e suplentes, sendo no exercício de voto, a
seguir discriminados: 1. Titular–Sindicato Rural de Guaíra,
com direito a voto, 2. Suplente –Sindicato Rural de Franca,
sem direito a voto, 3. Titular–(CELAN), com direito a voto,
4. Suplente–ABRAGE, sem direito a voto, 5. Titular–AMCOA,
com direito a voto, 6. Suplente-ÚNICA, com direito a voto, 7.
Titular–CIESP, com direito a voto, 8. Titular–UNI-FACEF, com
direito a voto, 9. Titular–UNIFRAN, com direito a voto, 10.
Suplente–FAFRAN, sem direito a voto, 11. Titular-AESABESP,
com direito a voto, 12. Titular–S.O.S Sapucaí Mirim, com
direito a voto, 13. Suplente–Assoc. Proteção Ambiental
Amigos do Rio Canoas, sem direito a voto, 14. Titular–Centro
Paula Souza, com direito a voto, 15. Titular–SABESP, com
direito a voto, 16. Suplente–UNESP, com direito a voto, 17.
Titular–DAEE, com direito a voto, 18. Titular–SIMA, com
direito a voto, 19. Suplente–IPT, sem direito a voto, 20. Titular–CDRS, com direito a voto, 21. Titular–Fundação Florestal,
com direito a voto, 22. Titular–P.M. de Batatais, com direito
a voto, 23. Suplente–P.M. de Nuporanga, sem direito a voto,
24. Suplente–P.M. de Igarapava, com direito a voto, 25.
Titular–P.M. de Guaíra, com direto a voto, 26. Titular–P.M.
Santo Antônio da Alegria, com direito a voto, 27. Titular–P.M.
de Ribeirão Corrente, com direto a voto, 28. Titular–P.M. de
Franca, com direito a voto, 29. Suplente–P.M. de Cristais Paulista, sem direito a voto, 30. Titular–P.M. de Ituverava, com
direito a voto, 31. Suplente-P.M. de São José da Bela Vista,
sem direito a voto, 32. Titular–P.M. de Guará, com direito a
voto, 33. Suplente–P.M. de Patrocínio Paulista, sem direito a
voto. Registrados por meio de manifestação de presença realizada no chat da plataforma de videoconferência utilizada. 1.
Abertura. A convocação e a pauta da reunião foram enviadas
aos membros do CBH-SMG por meio de mensagem eletrônica
em 12-03-2021. A abertura foi realizada pelo vice-presidente
do CBH-SMG, que cumprimentou e desejou um excelente
trabalho a todos e informou sobre os procedimentos da
reunião por videoconferência e que seria gravada. Atendendo ao quórum exigido para início da reunião, instalou a
68ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-SMG. 2. Aprovação
da Ata. O vice-presidente explicou tratar-se de uma minuta
da ata da última reunião 67ª Reunião Plenária Ordinária do
CBH-SMG e questionou aos membros sobre a necessidade
de sua leitura. Dispensada a leitura, foi aberta a palavra
para discussão. Não havendo, o vice-presidente submeteu a
minuta da ata à votação, sendo aprovada sem alterações. Na
sequência, o vice-presidente passou a palavra ao secretário
executivo adjunto do CBH-SMG. 3. Os informes, foi solicitada
atenção de todos os membros sobre os prazos de alguns
projetos do Fehidro que estão em andamento e precisando de
documentos complementares, já solicitados. A P.M. de Batatais solicitou esclarecimentos sobre os prazos informados. 4.
Assuntos a deliberar: a) Minuta da Deliberação CBH-SMG
303/21 “Aprova o Plano Diretor de Educação Ambiental do
Comitê da Bacia Hidrográfica Sapucaí-Mirim/Grande – PDEA
CBH-SMG- e dá outras providências”. O secretário executivo
adjunto solicitou a FAFRAM que apresentasse, o secretário
executivo adjunto solicita da FAFRAM mais detalhes de um
tópico da deliberação para esclarecimentos. O representante
da UNIFACEF solicita que, em cada reunião fosse apresentado em detalhes cada tópico. Ao que a S.O.S. Sapucaí-Mirim
elogia o Plano Diretor apresentado. A palavra é solicitada
pelo IPT que questiona sobre o rankin dos municípios, no
levantamento que foi realizado, FAFRAM explica. A P.M. de
Cristais Paulista pede a palavra questionando sobre a coleta
dos dados. Em sequência o secretário executivo adjunto faz
mais apresentações sobre a deliberação. Na sequência Unifacef aponta partes desta minuta que deverá ser mudada e
junto a S.O.S. Sapucaí-Mirim também faz considerações. Sem
mais manifestações dos presentes, o vice-presidente colocou
a minuta em votação, a qual foi aprovada por unanimidade.
b) Deliberação CBH-SMG 304/21 “Aprova o Relatório de
Trabalho – ANO 2020 e o Plano de Trabalho – ANO 2021
– do Comitê da Bacia Hidrográfica Sapucaí-Mirim/Grande
no âmbito do PROCOMITÊS e dá outras providências”. O
vice-presidente passa a palavra ao secretário executivo
adjunto que fez explicações aos membros. O vice-presidente
coloca em votação. A P.M. de Cristais Paulista sugere aos
membros, a criação de um comitê voltado as nascentes dos
rios e a pulverização. O secretário executivo adjunto explica
sobre a criação de Grupo de Trabalho para esse fim. Unifacef
e IPT apoiam a criação do Grupo. O secretário executivo
adjunto diz que dará o início a criação do grupo de trabalho
solicitado. Após esclarecimentos sobre os conteúdos desta
deliberação, foi aberta a palavra para manifestações dos
presentes. Não havendo, o vice-presidente colocou a minuta
em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. c) Deliberação CBH-SMG 305/21 “Aprova a composição da Plenária
e da Diretoria Colegiada do Comitê da Bacia Hidrográfica
Sapucaí-Mirim/Grande para o biênio março 2021 a março
de 2023 e dá outras providências”. O vice-presidente fez a
apresentação desta deliberação e passa a palavra ao secretário executivo adjunto que a explica, e abre aos membros
para manifestações quanto à representação nos conselhos
do CRH e do CONESAN. A P.M. de Cristais Paulista solicitou
sua representação no conselho do CRH que foi concedida,
juntamente com a representação do conselho do CONESAN
pela P.M. de Ituverava. O secretário executivo adjunto continuou suas explicações sobre a deliberação. Foi então aberta
a palavra para manifestações dos presentes, não havendo,
o vice-presidente colocou a minuta em votação, a qual foi
aprovada por unanimidade. c) Deliberação CBH-SMG 306/21
“Aprova a composição das Câmaras Técnicas e Grupos de
Trabalhos do Comitê da Bacia Hidrográfica Sapucaí-Mirim/
Grande para o biênio março 2021 a março de 2023 e dá
outras providências”. O vice-presidente apresenta a deliberação e o secretário executivo adjunto faz explicações, abrindo
a palavra para manifestações dos presentes. Não havendo,
o vice-presidente colocou a minuta em votação, a qual foi
aprovada por unanimidade.
5. Considerações finais. O vice-presidente em exercício do
CBH-SMG agradeceu a presença e a participação de todos, parabenizou pelo trabalho realizado e decisões tomadas, deu boas
vinda aos novos membros do novo biênio, a Sabesp que alertou
sobre o baixo nível de chuva na região. O secretário executivo
adjunto pediu a palavra para informar a todos os membros que
já existe neste comitê, um o Grupo de Trabalho voltado para
Gestão Hídrica. Dando continuidade Fafram agradeceu a todos
os membros a sua indicação como vice-presidente deste comitê
no novo biênio.
6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o vice-presidente agradeceu a presença de todos e não havendo
manifestações, encerra-se a 68ª Reunião Plenária, da qual eu
Reginaldo Antônio Branquinho Coelho, lavrei a presente Ata,
ressaltando que a gravação em vídeo da 68º Reunião Plenária,
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se encontra arquivada na sede da secretaria executiva do CBH-SMG, e faz parte integrante deste documento.

FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A
PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Portaria F.F.-122, de 12-7-2021
Dispõe sobre a designação de Larissa Martins de
Freitas junto a RDS de Lavras e RDS dos Quilombos
do Médio Ribeira
O Diretor Executivo da Fundação para a Conservação e a
Produção Florestal do Estado de São Paulo, considerando o estabelecido no Regimento Interno da Fundação Florestal, instituído
pela Portaria Normativa FF 0276/2018 resolve:
Artigo 1º - Designar Larissa Martins de Freitas, R.G.
33.115.102-9, para responder pelo expediente da RDS de Lavras
e RDS dos Pinheirinhos, no período de 12-07-2021 a 31-07-2021,
por motivo de férias do titular.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 12-07-2021.
(Republicado por ter saído com incorreções.)

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Comunicado
Para a queima da palha da cana-de-açúcar - 004/21/AICP Determinação em 08-07-2021
A Cetesb - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
informa que, em cumprimento à Resolução SIMA 26, de 24-032020, encontra-se suspensa a queima da palha da cana de
açúcar nos seguintes municípios: Estrela D´Oeste, Fernandópolis,
Guarani D´Oeste, Indiaporã, Macedônia, Meridiano, Mira Estrela,
Ouroeste, Pedranópolis, Populina, São João das Duas Pontes e
Turmalina.
Comunicado
Para a queima da palha da cana-de-açúcar - 005/21/AICP Determinação em 09-07-2021
A Cetesb - Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo informa que, em cumprimento à Resolução SIMA 26, de
24-03-2020, encontra-se suspensa a queima da palha da cana
de açúcar nos seguintes municípios: Altair, Álvares Florence,
Américo de Campos, Aparecida D´Oeste, Ariranha, Aspásia,
Barretos, Bebedouro, Cajobi, Cardoso, Catanduva, Catiguá,
Colina, Colômbia, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, Elisiário, Embaúba, Estrela D´Oeste, Fernandópolis, Floreal, Guaíra,
Guaraci, Guarani D´Oeste, Indiaporã, Irapuã, Itajobi, Jaborandi,
Jales, Macaubal, Macedônia, Magda, Marapoama, Marinópolis,
Meridiano, Mesópolis, Mira Estrela, Monções, Monte Azul Paulista, Nhandeara, Nova Canaã Paulista, Novais, Novo Horizonte,
Olímpia, Ouroeste, Palmares Paulista, Palmeira D´Oeste, Paraíso,
Paranapuã, Parisi, Pedranópolis, Pindorama, Pirangi, Pontalinda,
Pontes Gestal, Populina, Riolândia, Rubinéia, Sales, Santa Adélia,
Santa Albertina, Santa Clara D´Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita
D´Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francisco,
São João das Duas Pontes, Sebastianópolis do Sul, Severínia,
Tabapuã, Taiaçu, Taiúva, Terra Roxa, Três Fronteiras, Turmalina,
Urânia, Urupês, Valentim Gentil, Viradouro, Vista Alegre do Alto,
Vitória Brasil e Votuporanga.
Comunicado
Para a queima da palha da cana-de-açúcar - 006/21/AICP Determinação em 10-07-2021
A Cetesb - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
informa que, em cumprimento à Resolução SIMA 26, de 24-032020, encontra-se suspensa a queima da palha da cana de açúcar nos seguintes municípios: Adolfo, Álvares Florence, Américo
de Campos, Bady Bassit, Bálsamo, Cardoso, Cedral, Cosmorama,
Dracena, Floreal, Guapiaçu, Ibirá, Icém, Ipiguá, Jaci, José Bonifácio, Junqueirópolis, Macaubal, Magda, Mendonça, Mirassol,
Mirassolândia, Monções, Monte Aprazível, Monte Castelo, Neves
Paulista, Nhandeara, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada, Nova
Guataporanga, Onda Verde, Orindiúva, Ouro Verde, Palestina,
Panorama, Parisi, Paulicéia, Paulo de Faria, Planalto, Poloni,
Pontes Gestal, Potirendaba, Riolândia, Santa Mercedes, São João
do Pau D´Alho, São José do Rio Preto, Sebastianópolis do Sul,
Tanabi, Tupi Paulista, Ubarana, Uchoa, União Paulista, Valentim
Gentil, Votuporanga e Zacarias.
Comunicado
Para a queima da palha da cana-de-açúcar - 007/21/AICP Determinação em 11-07-2021
A Cetesb - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
informa que, em cumprimento à Resolução SIMA 26, de 24-032020, encontra-se suspensa a queima da palha da cana de
açúcar nos seguintes municípios: Adolfo, Álvares Florence,
Américo de Campos, Bady Bassit, Bálsamo, Cardoso, Cedral,
Cosmorama, Estrela D´Oeste, Fernandópolis, Floreal, Guapiaçu,
Guarani D´Oeste, Ibirá, Icém, Indiaporã, Ipiguá, Jaci, José Bonifácio, Macaubal, Macedônia, Magda, Mendonça, Meridiano, Mira
Estrela, Mirassol, Mirassolândia, Monções, Monte Aprazível,
Neves Paulista, Nhandeara, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada,
Onda Verde, Orindiúva, Ouroeste, Palestina, Parisi, Paulo de
Faria, Pedranópolis, Planalto, Poloni, Pontes Gestal, Populina,
Potirendaba, Riolândia, São João das Duas Pontes, São José do
Rio Preto, Sebastianópolis do Sul, Tanabi, Turmalina, Ubarana,
Uchoa, União Paulista, Valentim Gentil, Votuporanga e Zacarias.

Procuradoria Geral do
Estado
CENTRO DE ESTUDOS
Comunicado
O Procurador do Estado Chefe do Centro de Estudos - Escola
Superior da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo comunica aos Procuradores do Estado que estão abertas as inscrições
para o Curso de Extensão em “Direitos Fundamentais e Controle
de Constitucionalidade”, a ser realizado pela Escola Superior da
Procuradoria Geral do Estado.
O curso será realizado no período de 06-08-2021 a 26-112021, às sextas-feiras, das 8h às 12h15, com 68 horas-aula,
conforme programação inicial abaixo, e são disponibilizadas
aos Procuradores do Estado 10 vagas via plataforma Microsoft-Teams.
Obs.: As aulas estão sendo transmitidas exclusivamente
pela plataforma Microsoft-Teams.
O curso é integrado com a especialização em Direito do
Estado – Turma 2021/2022, correspondendo ao seu módulo IV.
Para obtenção do Certificado de Extensão Universitária,
o aluno deverá ter, no mínimo, 75% de frequência e cumprir
com as atividades de avaliação do curso, obtendo nota igual
ou superior a 7,0.
Os pedidos de inscrição deverão ser encaminhados ao Serviço de Aperfeiçoamento do CE, até o dia 03 de agosto, às 14h30,
por meio do sistema informatizado, acessível na área restrita do
site da ESPGE/SP, Consulta Cursos.
Caso o número de interessados supere o número de
vagas disponíveis, será procedida a escolha por sorteio, que
será realizado por meio do sistema eletrônico, às 16h30 de
03-08-2021.
O convite para participar da Equipe/Módulo pelo Microsoft-Teams será enviado por e-mail após término das inscrições.
Eventuais perguntas dos participantes deverão ser encaminhadas pelo “chat” da transmissão.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

terça-feira, 13 de julho de 2021

PROGRAMAÇÃO
Temas
Evolução dos direitos fundamentais e perspectivas de sua efetivação no Brasil; Princípios fundamentais da Constituição Federal e a dignidade da pessoa humana.
Desafios da hermenêutica constitucional; Poder Constituinte e mutação constitucional.
Normatividade da Constituição Federal. Aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. Aplicação imediata dos direitos fundamentais; Titularidade e eficácia dos direitos
fundamentais.
Teoria dos princípios; Aula prática.
Restrições a direitos fundamentais; Panorama da efetivação dos direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito.
Remédios constitucionais;
Liberdade de expressão e acesso à internet; Liberdade de reunião.
Direitos fundamentais em espécie; Aula prática.
A implementação dos direitos fundamentais sociais; Direitos fundamentais em tempos de crise.
Teoria da reserva do possível: concepção alemã e proposta brasileira; Legitimidade democrática do controle judicial de constitucionalidade.
Origem, evolução e sistemas de controle de constitucionalidade; Aula prática.
O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos; O Tribunal Penal Internacional.
Controle abstrato de constitucionalidade; Controle concreto de constitucionalidade.
Controle de constitucionalidade estadual; Efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade.
Controle da omissão inconstitucional; Súmula vinculante e precedentes obrigatórios do STF.
Aula prática; A experiência do Código de Processo Constitucional.
Tendências no sistema brasileiro de controle de constitucionalidade; Tendências do controle de constitucionalidade: sistemas americano e europeu-kelseniano.

Data
06/08
13/08
20/08
27/08
03/09
10/09
17/09
24/09
01/10
08/10
15/10
22/10
29/10
05/11
12/11
19/11
26/11

OBS. 1: A programação pode sofrer alterações, sem aviso prévio, de modo que é dever do aluno acompanhá-la semanalmente
no site, menu requerimento.
Nos termos do inciso IV, art. 4º, da Resolução PGE 23/2020 e do art. 7º, inciso IV, da Resolução PGE 24/2020, não haverá pagamento de diárias e nem reembolso de transporte.
Comunicado
O Procurador do Estado Chefe do Centro de Estudos - Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo comunica
aos Procuradores do Estado que estão abertas as inscrições para o Curso de Extensão em “Contratações Públicas”, a ser realizado
pela Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado.
O curso será realizado no período de 03-08-2021 a 30-11-2021, às terças-feiras, das 8h às 12h15, com 60 horas-aula, conforme
programação inicial abaixo, e são disponibilizadas aos Procuradores do Estado 10 vagas via plataforma Microsoft-Teams.
Obs.: As aulas estão sendo transmitidas exclusivamente pela plataforma Microsoft-Teams.
O curso é integrado com a especialização em Direito do Estado – Turma 2021/2022, correspondendo ao seu módulo V.
Para obtenção do Certificado de Extensão Universitária, o aluno deverá ter, no mínimo, 75% de frequência e cumprir com as
atividades de avaliação do curso, obtendo nota igual ou superior a 7,0.
Os pedidos de inscrição deverão ser encaminhados ao Serviço de Aperfeiçoamento do CE, até o dia 29 de julho, às 14h30, por
meio do sistema informatizado, acessível na área restrita do site da ESPGE/SP, Consulta Cursos.
Caso o número de interessados supere o número de vagas disponíveis, será procedida a escolha por sorteio, que será realizado
por meio do sistema eletrônico, às 16h30 de 29-07-2021.
O convite para participar da Equipe/Módulo pelo Microsoft-Teams será enviado por e-mail após término das inscrições. Eventuais perguntas dos participantes deverão ser encaminhadas pelo “chat” da transmissão.
PROGRAMAÇÃO
Temas
Data
1
Licitação: principais alterações no regime licitatório decorrente da Lei 14.133/2021; Novos princípios do regime licitatório: princípio da segregação de funções; princípio do planejamento; 03/08
princípios da eficiência e eficácia.
2
A fase preparatória das licitações na Lei 14.133/2021: planejamento; plano de contratações anual; publicidade diferida; A fase preparatória das licitações na Lei 14.133/2021: estudo 10/08
técnico preliminar; anteprojeto; projeto básico; projeto executivo.
3
Modalidades de Licitação na Lei 14.133/2021: pregão; concorrência; concurso; leilão; diálogo competitivo; Critérios de julgamento: menor preço; maior desconto; melhor técnica ou 17/08
conteúdo artístico; técnica e preço; maior lance; maior retorno econômico.
4
Contratação direta: dispensa e inexigibilidade na nova lei de licitações; a formalização da contratação direta; requisitos da contratação direta; Contratação direta na Lei das Estatais. 24/08
5
Contratação integrada e semi-integrada; Licitações e Contratações internacionais.
31/08
6
Procedimentos auxiliares das licitações e das contratações: credenciamento; pré-qualificação; procedimento de manifestação de interesse; sistema de registro de preços; registro 14/09
cadastral; Aula prática.
7
Regime jurídico-administrativo da contratação pública no Direito brasileiro: aspectos gerais; características; cláusulas exorbitantes; Equilíbrio econômico financeiro nos contratos admi- 21/09
nistrativos: matriz de riscos; repactuação; reajustamento; sobrepreço; superfaturamento.
8
Contrato de eficiência; Contratações na legislação de inovação.
28/09
9
Da alienação de bens públicos na nova lei de licitações; Aula prática.
05/10
10 Contratos de concessão - concessão de serviços públicos e concessão de obra pública: aspectos gerais; Contratos de concessão: política tarifária; transferência das concessões; Step in Rights. 19/10
11 Parcerias público-privadas: aspectos gerais e concessão patrocinada; Parcerias público-privadas: concessão administrativa.
26/10
12 Garantias nos contratos administrativos; Limites de gastos e responsabilidade fiscal na contratação pública.
09/11
13 Contratações administrativas no setor de infraestrutura: segurança jurídica e investimento privado; investimento público; formas de financiamento de projetos de infraestrutura; Con- 16/11
tratações administrativas no setor de infraestrutura: aspectos jurídicos do Programa de Parcerias de Investimentos – PPI; concessões e PPPs no setor de infraestrutura: peculiaridades;
a relicitação e as hipóteses de prorrogação.
14 Controle das Licitações e Contratos pelos Tribunais de Contas; A aplicação da LINDB na licitação e contratação pública: princípio da consequencialidade, cláusula geral do erro adminis- 23/11
trativo, dever de incrementar a segurança jurídica, transparência, concretude e proporcionalidade nas decisões públicas.
15 Mecanismos Alternativos de solução dos conflitos nos contratos administrativos; A extinção do Contrato Administrativo: pressupostos e efeitos.
30/11
OBS. 1: A programação pode sofrer alterações, sem aviso prévio, de modo que é dever do aluno acompanhá-la semanalmente
no site, menu requerimento.
Nos termos do inciso IV, art. 4º, da Resolução PGE 23/2020 e do art. 7º, inciso IV, da Resolução PGE 24/2020, não haverá pagamento de diárias e nem reembolso de transporte.

PROCURADORIAS REGIONAIS
PROCURADORIA REGIONAL DE SOROCABA
Comunicado
Processo: PGE-PRC-2021/00051
Procedimento de Seleção de Estagiários de Direito da Procuradoria Regional de Sorocaba - 2021
Comunicado do Presidente da Comissão do Procedimento Seletivo
Comunicamos a data e local da prova do Procedimento
de Seleção de Estagiários de Direito da Procuradoria Regional
de Sorocaba - 2021, a realizar-se no dia 19-9-2021, domingo,
das 10h às 12h: Escola Estadual Antonio Padilha, Rua Professor
Toledo, 77 - Centro, Sorocaba-SP - Telefone: (15) 3232-6793.
Os candidatos deverão comparecer com 45 minutos de
antecedência do horário marcado para o início da prova.

PROCURADORIA REGIONAL DE TAUBATÉ
Portarias da Procuradora do Estado Chefe, de 8-72021
Cancelando, a partir de 28-06-2021, a credencial de
estagiário outorgada à estudante de Direito Priscila Sena Araújo
Dutra, RG 55.883.327-5, com fundamento no artigo 12, inciso
II, do Decreto 56.013, de 15-07-2010 (Portaria PR-3.G 15/2021).
Credenciando como estagiários na Procuradoria Regional
de Taubaté, nos termos da Lei 8.906, de 04-07-1994, as estudantes de Direito Camila Vilela Passos, RG/MG 16.544.280 (Portaria
PR-3.G 16/2021); e, Jhenifer Simão, RG 45.037.353-8 (Portaria
PR-3.G 17/2021), fazendo jus, mensalmente, nos termos da
Resolução PGE 15, de 10-05-2018, à bolsa de 37,4532% do valor
fixado para o cargo de Procurador do Estado Nível I, da Escala
de Vencimentos instituída pelo artigo 2º da Lei Complementar
724, de 15-07-1993, de conformidade com o artigo 9º do Decreto
56.013, de 15-07-2010, correndo a despesa no atual exercício por conta do elemento 339036-13, Programa de Trabalho
03.092.4001.5843.0000, UGE 400112, do orçamento vigente.

Universidade de São
Paulo
REITORIA
PRÓ-REITORIAS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
Resolução CoG - 8109, de 8-7-2021
Altera dispositivo da Resolução CoG 8097/2021
que estabelece normas e programas das matérias
objeto de avaliação para a etapa de Pré-seleção
de candidatos que desejam transferência para
cursos de graduação da Universidade de São
Paulo (USP), exclusivamente no 1º semestre de
2022, e estabelece normas gerais para a segunda
etapa do exame
O Pró-Reitor de Graduação da Universidade de São Paulo
(USP), tendo em vista o disposto nos artigos 77 e 78 do Regi-

mento Geral da USP, e aprovado ad referendum do Conselho de
Graduação em 06/07/2021, baixa a seguinte Resolução:
Artigo 1º - O caput do artigo 11 e §§ 2º e 4º da Resolução
CoG 8097, de 22 de junho de 2021, passam a ter a seguinte
redação:
“Artigo 11 – A Prova de Pré-seleção está prevista para ser
aplicada no dia 26/09/2021, com início às 13h00 (horário oficial
de Brasília), tendo 4 horas de duração.
§ 2º - Local da prova: será informado na área do candidato,
no site da Fuvest (https://www.fuvest.br/), no dia 17/09/2021.
§ 4º - Durante a realização da prova, os candidatos deverão
seguir todas as recomendações de biossegurança em função da
pandemia de Covid-19, que serão divulgadas pela Fuvest em seu
site até o dia 17/09/2021.”
Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. (Proc. USP
21.1.3272.1.2)

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
Portaria PRP-824, de 8-7-2021
Institui o Grupo Responsável pelo Sistema de
Gestão da Informação de Projetos da Universidade
de São Paulo (GRS_GIP USP), estabelece diretrizes
e designa seus membros
O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo,
considerando:
- o papel institucional da Pró-Reitoria de Pesquisa, em total
aderência aos modernos procedimentos de gestão de auxílios
financeiros e prestações de contas “online”, com a transparência, segurança e agilidade que dele se espera.
- a importância da existência de um GRS formalmente
constituído, dotado de uma estrutura organizacional que permita seus membros atuarem de forma dinâmica em busca do
aperfeiçoamento do Sistema;
- as orientações trazidas pelo Ofício PRP 206/20 de 26-082020, cujo teor esta Portaria ratifica e acrescenta;
baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1º – O Grupo Responsável pelo Sistema (GRS) será
inicialmente constituído por 7 membros, sendo um Assessor
Técnico de Gabinete da PRP, que coordenará os trabalhos do
grupo e presidirá as reuniões; um Assistente Técnico de Direção
da PRP e cinco servidores, com notório conhecimento de gestão
e uso operacional do Sistema de Gestão da Informação de
Projetos (GIP), em plena atuação no setor de gerenciamento de
projetos, EAIP ou setor afim, e/ou no exercício das atribuições
como “funcionário-chefe” do Sistema GIP, assim discriminadas
no Ofício Circular PRP 12/20, de 18-10-2019, indicados pelo Pró-Reitor de Pesquisa, provenientes de Unidades USP.
Artigo 2º – São atribuições dos membros do GRS_GIP:
a) apreciar, opinar e propor modificações no GIP, para que
sejam colocadas em produção, para aprimorar o desempenho
do sistema, tornando o uso operacional mais fluido, intuitivo
e amigável;
b) colaborar no estabelecimento de diretrizes e estratégias
para a difusão do conhecimento técnico-operacional sobre o
sistema GIP aos seus usuários no âmbito das Unidades;
participar do gerenciamento do GIP, esclarecendo com a
máxima brevidade possível as dúvidas dos Usuários que forem
encaminhadas à PRP, a respeito das funcionalidades do GIP e
dos procedimentos de gestão de projetos e prestação de contas
online.
c) participar do gerenciamento do GIP, esclarecendo as
dúvidas dos Usuários que forem encaminhadas à STI ou PRP,

