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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 - Dos resultados da eleição cabe recurso, no prazo 

de três dias úteis, após a divulgação referida no artigo 15 supra.
§ 1º - O recurso a que se refere o caput deste artigo deverá 

ser encaminhado à Assistência Técnica Acadêmica, até as 16 
horas do dia 24-02-2017, e será decidido pela Diretora.

§ 2º - A decisão sobre os eventuais recursos será divulgada 
na página da Unidade, até às 10 horas do dia 02-03-2017.

Artigo 18 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pela Diretora.

Artigo 19 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação.

 Portaria EE-10, de 31-1-2017
A Diretora da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1° - Nos termos do Regimento Geral da Universidade 

de São Paulo, artigo 208, e Regimento da Escola de Enferma-
gem, artigo 43, fica designada a aluna, abaixo relacionada, 
para exercer a função remunerada de monitor-bolsista junto ao 
Departamento de Orientação Profissional.

Período: 01-02-2017 a 31-12-2017;
Alunos: Caroline Valério Clementino
Disciplina: Atividades vinculadas ao elenco de disciplinas do 

Departamento de Orientação Profissional.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

publicação, retroagindo seus efeitos a 31-1-2017.
 Portaria EE-11, de 31-1-2017
A Diretora da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1° - Nos termos do Regimento Geral da Universidade 

de São Paulo, artigo 208, e Regimento da Escola de Enferma-
gem, artigo 43, fica designada a aluna, abaixo relacionada, 
para exercer a função remunerada de monitor-bolsista junto ao 
Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica.

Período: 01-02-2017 a 31-12-2017
Alunos: Amanda Conde Monteiro da Silva
Disciplina: Atividades vinculadas ao elenco de disciplinas do 

Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

publicação, retroagindo seus efeitos a 31-1-2017.
 Portaria EE-12, de 31-1-2017
A Diretora da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1° - Nos termos do Regimento Geral da Universidade 

de São Paulo, artigo 208, e Regimento da Escola de Enferma-
gem, artigo 43, fica designada a aluna, abaixo relacionada, 
para exercer a função remunerada de monitor-bolsista junto ao 
Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva.

Período: 01-02-2017 a 30-12-2017
Alunos: Cássia Yuka Yamazaki
Disciplina: Atividades vinculadas ao elenco de disciplinas do 

Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

publicação, retroagindo seus efeitos a 31-1-2017.
 Portaria EE-13, de 31-1-2017
A Diretora da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1° - Nos termos do Regimento Geral da Universidade 

de São Paulo, artigo 208, e Regimento da Escola de Enferma-
gem, artigo 43, fica designada a aluna, abaixo relacionada, 
para exercer a função remunerada de monitor-bolsista junto ao 
Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica.

Período: 01-02-2017 a 31-12-2017;
Alunos: Natália Caroline Peccin Gonçalves
Disciplina: Atividades vinculadas ao elenco de disciplinas do 

Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

publicação, retroagindo seus efeitos a 31-1-2017.
 Portaria EE-6, de 30-1-2017
A Diretora da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1° - Ficam designados os Professores Divane de Var-

gas, Lucia Yasuko Izumi Nichiata, Marcelo José dos Santos, Regi-
na Szylit e Ruth Natália Teresa Turrini para compor a Comissão 
Eleitoral Paritária que acompanhará a eleição de representante 
discente na Comissão de Pós-Graduação.

Artigo 2° - A eleição acontecerá seguinto o rito preconizado 
na Resolução 7265/16, sendo realizada através do sistema de 
votação eletrônica no dia 21-02-2017.

Artigo 3° - A Comissão Eleitoral Paritária que acompa-
nhará a eleição de representante discente na Comissão de 
Pós-Graduação também será composta por cinco representes 
discentes de pós-graduação, eleitos por seus pares, a saber: 
Daniele Soares Carlin, Genesis de Souza Barbosa, Giovanna 
Mariah Orlandi, João Henrique de Morais Ribeiro e Regina Célia 
dos Santos Diogo.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 
QUEIROZ

 Extrato de Convênio
Processo: 16.1.01913.11.2
Espécie: Convênio de Estágio
Universidade Federal de Lavras - CNPJ: 22.078.679/0001-74
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” ESALQ - 

CNPJ/MF 63.025.530/0025-81
Conceder estágio a alunos regularmente matriculados nas 

instituições de ensino ESALQ e UFLA, e que venham frequentan-
do, efetivamente, o(s) curso(s) de graduação.

Vigência: 05 anos a partir da assinatura.
Data de Assinatura: 24-01-2017
Assinam:
Pela UFLA: João José Granate de Sá e Melo Marques
Pela ESALQ: Durval Dourado Neto
 Extrato de Convênio
Processo: 17.1.00013.11.9
Espécie: Convênio de Estágio
Concedente: BASF S.A. - CNPJ 48.539.407/0034-86
Convenente: Escola Superior de Agricultura “Luiz de Quei-

roz” ESALQ - CNPJ/MF 63.025.530/0025-81
Objeto: Conceder estágio a alunos regularmente matricula-

dos na ESALQ, e que venham frequentando, efetivamente, o(s) 
curso(s) de graduação.

Vigência: 05 anos a partir da assinatura.
Data de Assinatura: 31-01-2017
Assinam:
Pela BASF: Alvaro Guio
Pela ESALQ: Durval Dourado Neto

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA

 Portaria ODE-1, de 31-1-2017

Dispõe sobre a Eleição de Representantes dos 
Professores Associados e Professores Doutores 
junto ao Conselho do Departamento de 
Estomatologia da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo

O Chefe do Departamento de Estomatologia da Faculdade 
de Odontologia da Universidade de São Paulo, nos termos do 
Estatuto da Universidade de São Paulo (Resolução 3461/88), 
do Regimento Geral da Universidade de São Paulo (Resolução 
3745/90) e do Regimento Interno da Faculdade de Odontologia 
da Universidade de São Paulo (Resolução 4045/93) e suas modi-
ficações, torna pública a convocação para eleição dos represen-

Artigo 19 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação.

 Portaria EE-8, de 27-1-2017
A Diretora em exercício da Escola de Enfermagem da Uni-

versidade de São Paulo baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1° - Ficam designados as Professoras Cecília Helena 

de Siqueira Sigaud e Rita de Cássia Gengo e Silva para compor 
a Comissão Eleitoral Paritária que acompanhará a eleição de 
representante discente de graduação nas seguintes instancias 
deliberação da EEUSP: Conselho Técnico-Administrativo, Comis-
são de Graduação, Comissão de Cultura e Extensão Universitá-
ria, Conselho do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil 
e Psiquiátrica, Conselho do Departamento de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica, Conselho de Departamento de Enfermagem 
em Saúde Coletiva e Conselho de Departamento de Orientação 
Profissional.

Artigo 2° - A eleição acontecerá seguinto o rito preconizado 
na Resolução 7.265/16, sendo realizada através do sistema de 
votação eletrônica no dia 21-02-2017.

Artigo 3° - Os estudantes de graduação não indicaram 
representantes para compor a Comissão Paritária.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

 Portaria EE-9, de 31-1-2017

Dispõe sobre a eleição dos representantes dis-
centes de graduação junto ao Conselho Técnico-
Administrativo, à Comissão de Graduação, à 
Comissão de Cultura e Extensão Universitária, 
ao Conselho do Departamento de Enfermagem 
Materno-Infantil e Psiquiátrica, ao Conselho do 
Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, 
ao Conselho de Departamento de Enfermagem em 
Saúde Coletiva e ao Conselho de Departamento de 
Orientação Profissional da EEUSP

A Diretora da Escola de Enfermagem da USP baixa a 
seguinte Portaria:

Artigo 1º - A escolha da representação discente de gradu-
ação, processar-se-á, nos termos da Seção II do Capítulo II do 
Regimento Geral, em uma única fase, no dia 21 de fevereiro das 
9h às 16h, por meio de sistema eletrônico de votação e totali-
zação de votos, podendo, em caráter excepcional, ser utilizado 
sistema de votação convencional, de acordo com as regras dos 
artigos 10 a 14 desta Portaria.

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

a) e-mail desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail;
c) dificuldade de acesso à internet.
Artigo 2º - A eleição será supervisionada por Comissão 

Eleitoral, composta paritariamente por dois docentes e dois 
discentes de graduação.

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

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

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

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

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

Artigo 4º - A representação discente de graduação ficará 
assim constituída:

a) Conselho Técnico-Administrativo: 01 representante titu-
lar e respectivo suplente.

b) Comissão de Graduação: 02 representantes titulares e 
respectivos suplentes.

c) Comissão de Cultura e Extensão Universitária: 01 repre-
sentante titular e respectivo suplente.

d) Conselho do Departamento de Enfermagem Médico-
-Cirúrgica - ENC: 01 representante titular e respectivo suplente.

e) Conselho do Departamento de Orientação Profissional - 
ENO: 01 representante titular e respectivo suplente

f) Conselho do Departamento de Enfermagem Materno-
-Infantil e Psiquiátrica - ENP: 01 representante titular e respec-
tivo suplente.

g) Conselho do Departamento de Enfermagem em Saúde 
Coletiva - ENS: 01 representante titular e respectivo suplente.

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

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

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

dos candidatos, formulado por meio de requerimento, será 
recebido, presencialmente ou através do e-mail eeataac@usp.br, 
na Assistência Técnica Acadêmica a partir da data de divulgação 
desta Portaria, até às 16 horas do dia 13-02-2017 mediante 
declaração de que o candidato é aluno regularmente curso de 
graduação da Unidade.

§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo deve-
rá ser obtida através do Sistema Júpiterweb.

§ 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 14-02-2017.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Assistência Técnica Acadêmica, até 
às 16 horas do dia 16-02-2017. A decisão será divulgada na 
página da Unidade, até as 16 horas do dia 17-02-2017.

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos, será definida por sorteio a ser realizado na Assistên-
cia Técnica Acadêmica, no dia 20-02-2017 às 10 horas e trinta 
minutos, permitida a presença de interessados.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 8º - A Superintendência de Tecnologia da Informação 

encaminhará aos eleitores, no dia 21-02-2017, em seu e-mail, o 
endereço eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso 
com a qual o eleitor poderá exercer seu voto.

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

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

1º supra será realizada no dia 21-02-2017, das 9h às 16 horas, 
na Assistência Acadêmica, sala 06, andar térreo.

Artigo 11 - A Diretora 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 22-02-2017, às 10 horas.

e Doutorado) exclusivos das Unidades vinculadas aos Restauran-
tes administrados pela SAS, em razão das limitações técnicas e 
operacionais dos Restaurantes.

Artigo 6º - Reitera-se a Portaria GS-016, de 21-03-2012, que 
trata do uso dos Restaurantes pelas empresas terceirizadas, que 
continua em vigor, com exceção do item 3º das Recomendações 
que tratam das categorias e valores.

Artigo 7º - Tornando sem efeito a Portaria GS-02, de 
12-01-2017.

Artigo 8º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

 EDITORA DA USP

 Despacho da Responsável pelo Expediente da Edusp, 
de 31-1-2017

Ratificando o ato declaratório de inexigibilidade de lici-
tação, de acordo com o Art. 26, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, ressaltando que a responsabilidade pela justificativa 
técnica é do emitente.

Unidade interessada: Editora da Universidade de São Paulo
Processo Contratados:
2017.1.30.91.9 - Denise de Souza Elias
 Extrato de Contrato de Edição
Contratante: Editora da USP
Contratado: Lusine Yeghiazaryan e Maria Luiza Tucci Car-

neiro
Contrato de edição da obra: “Genocídio Armênio: Protótipo 

do Genocídio Moderno".
Vigência: 5 anos a partir da data da assinatura
Data da assinatura: 31-01-2017
Processo: 2016.1.421.91.7

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 Portaria EE-7, de 31-1-2017

Dispõe sobre a eleição dos representantes dis-
centes de pós-graduação junto à Comissão de 
Pós-Graduação

A Diretora em exercício da Escola de Enfermagem da USP 
baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - A escolha da representação discente de pós-
-graduação, processar-se-á, nos termos da Seção II do Capítulo II 
do Regimento Geral, em uma única fase, no dia 21-02-2017, das 
9 horas às 16 horas, por meio de sistema eletrônico de votação 
e totalização de votos, podendo, em caráter excepcional, ser 
utilizado sistema de votação convencional, de acordo com as 
regras dos artigos 10 a 14 desta Portaria.

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

a) e-mail desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail;
c) dificuldade de acesso à internet.
Artigo 2º - A eleição será supervisionada por Comissão 

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

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

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

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

Artigo 4º - A representação discente de pós-graduação 
ficará assim constituída:

a) Comissão de Pós-Graduação: um representante titular e 
respectivo suplente.

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

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

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

dos candidatos, formulado por meio de requerimento, será 
recebido, presencialmente ou através do e-mail eeataac@usp.br, 
na Assistência Técnica Acadêmica a partir da data de divulgação 
desta Portaria, até às 16 horas do dia 13-02-2017 mediante 
declaração de que o candidato é aluno regularmente matricula-
do no programa de pós-graduação da Unidade.

§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo deve-
rá ser obtido pelo Sistema Janus.

§ 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 14-02-2017.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Assistência Técnica Acadêmica, até 
às 16 horas do dia 16-02-2017. A decisão será divulgada na 
página da Unidade, até as 16 horas do dia 17-02-2017.

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos, será definida por sorteio a ser realizado na Assistência 
Técnica Acadêmica, no dia 20-02-2017 às 10 horas, permitida a 
presença de interessados.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 8º - A Superintendência de Tecnologia da Informação 

encaminhará aos eleitores, no dia 21-02-2017, em seu e-mail, o 
endereço eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso 
com a qual o eleitor poderá exercer seu voto.

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

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

1º supra será realizada no dia 21-02-2017, das 9h às 16 horas, 
na Assistência Acadêmica, sala 06, andar térreo.

Artigo 11 - A Diretora 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 22-02-2017, às 10 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 - Dos resultados da eleição cabe recurso, no prazo 

de três dias úteis, após a divulgação referida no artigo 15 supra.
§ 1º - O recurso a que se refere o caput deste artigo deverá 

ser encaminhado à Assistência Técnica Acadêmica, até as 16 
horas do dia 24-02-2017, e será decidido pela Diretora.

§ 2º - A decisão sobre os eventuais recursos será divulgada 
na página da Unidade, até às 10 horas do dia 02-03-2017.

Artigo 18 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pela Diretora.

- Endereço: Rua Sorocaba, 982, Vila Santa Terezinha, Muni-
cípio de ITÚ

- Autos DAEE 9821172
Tendo em vista o disposto no § 1. do artigo 1. do Decreto 

Estadual n. 41.258 de 01-11-1996, a Portaria DAEE no 2.292, 
de 14-12-2006, reti-ratificada em 18-04-2016 e o Despacho da 
Diretoria de Bacia do Baixo Tietê – BMT, de 29-11-2016, fica(m) 
indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 16.985 - 04-09-2015 - Poço Local: 001 - Aquífe-
ro Cristalino- Coord. UTM (Km) N 7.423,88 – E 264,47 – MC 45.

O Processo poderá ser retomado após o atendimento à 
Notificação BMT 3541, de 15-08-2016.

“Informe de Indeferimento do DAEE de 31-01-2017”
Referência:
- Interessado: CONDOMÍNIO HORIZONS ALTO DA LAPA
- CNPJ: 08.385.670/0001-85
- Endereço: Rua Carlos Weber, 790, Bairro Lapa - Município: 

SÃO PAULO
- Autos DAEE n. 9907971
Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE n. 

717/1996, item 7.4 e o Parecer Técnico da Diretoria da Bacia do 
Alto Tietê e Baixada Santista – BAT/BAR n. 744, de 02-08-2016, 
fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 653 - 12-02-2016 - Poço Local: 001 - Aquífero 
Cristalino - Coord. UTM (Km) N 7.396,98 – E 323,31 – MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao 
Ofício DPO n. 6.372, de 11-08-2016.

 Extrato de Doação
Termo de Doação 2017/36/00006.1.
Processo: 9410003/2016 – DAEE.
Doador – Emirieli Teles Vilela
Donatário: DAEE
Parecer: Parecer CJ/DAEE 85/2016, de 16-11-2016.
Objeto: Termo de Doação 2017/36/00006.1, de 31-01-2017, 

celebrado entre Emirieli Teles Vilela e o Departamento de Águas 
e Energia Elétrica – DAEE, objetivando a Doação de 01 (uma) 
Impressora multifuncional policromática e acessórios.

Data de Assinatura: 31-01-2017.
 Reti-ratificação
Do D.O. de 08-12-2016
Autos 9804377, Vol. 3 – Extrato de Portaria
Onde se lê: Artigo 1. ... para fins de irrigação ...
Poço Local-001 ... Coord. UTM (Km) N 7.497,34 – E 294,34 

...
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 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 MUSEU DE ZOOLOGIA

 Portaria MZ-18, de 15-12-2016

Dispõe sobre a recondução dos Brigadistas do 
Núcleo de Coordenação da Brigada de Incêndio 
do Museu de Zoologia da Universidade de São 
Paulo, instituída pela Portaria MZ-25/2014 em 
conformidade com Decreto Estadual 46.076, de 
31-8-2001, conjuminado com a NBR 15.276 
e NBR 15277, bem como a Instrução Técnica 
17/2014 do Corpo de Bombeiros

O Diretor do Museu de Zoologia da Universidade de São 
Paulo baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Ficam reconduzidos: Eliseu dos Santos Pereira, 
como Coordenador Geral da Brigada de Incêndio, Ismael Pereira 
de Jesus, como Chefe de Edificação 1 (Prédio Principal) e Felipe 
Alves Elias, como Chefe de Edificação 2 (Prédio das Irmãzinhas).

Artigo 2º - Os servidores reconduzidos para compor a 
Brigada de Incêndio, conforme artigo precedente cumprirão o 
mandato de um ano, podendo ocorrer reconduções, a critério do 
Diretor, ouvidos os reconduzidos.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Portaria GS-3, de 31-1-2017
O Superintendente de Assistência Social da Universidade de 

São Paulo, de acordo com as normas regimentais e estatutárias, 
Resolve:

Artigo 1º - Restabelecer as seguintes categorias de usu-
ários dos Restaurantes Universitários administrados pela SAS 
e os preços vigentes, para refeições correspondentes a cada 
categoria:

A) ALUNO: aquele regularmente matriculado em cursos da 
USP de Graduação e Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado e 
Doutorado), e alunos de intercâmbio;

B) ESPECIAL: estudante especial, aluno matriculado em 
disciplinas isoladas de graduação e pós-graduação ou em 
cursos de especialização de curta ou longa duração, cursos 
da USP de Pós-Graduação lato sensu e de aperfeiçoamento e 
extensão universitária; estudante ou pessoa vinculada a projetos 
especiais desenvolvidos pela USP (alunos de 2º grau de escolas 
públicas, estagiários, alunos de outras Universidades, pessoas 
da 3ª idade).

C) VISITANTE: todo aquele credenciado pelas Unidades ou 
Órgãos da USP que esteja desenvolvendo trabalho na qualidade 
de pesquisador, ou trabalho administrativo, bem como pós-dou-
torando, congressista, e professor visitante não pertencente aos 
corpos discente, docente e de funcionários de outras autarquias.

Observação: As Unidades/Órgãos, caso haja interesse, após 
solicitação, poderão realizar o pagamento por Remanejamento 
Orçamentário, previamente autorizado.

Artigo 2º - Preços vigentes correspondentes a cada cate-
goria:

Café da Manhã: R$0,50
Aluno (graduação e pós-graduação): R$2,00
Especial: R$10,00
Visitante: R$15,00
Artigo 3º - Com a extensão do benefício do VALE REFEIÇÃO-

-VR para os funcionários Técnicos Administrativos e Docentes, 
esses só poderão utilizar os Restaurantes Universitários median-
te a aquisição de créditos no Cartão de Identificação USP, nos 
caixas da SAS, ao preço da categoria Visitante.

Artigo 4º - Casos excepcionais de funcionários que também 
são alunos regularmente matriculados, os mesmos deverão fazer 
opção pelo VALE REFEIÇÃO-VR ou RUCARD - preço refeição 
para aluno.

Artigo 5º - Os alunos de graduação e pós-graduação 
(Mestrado e Doutorado) poderão utilizar os Restaurantes Uni-
versitários mediante a apresentação da carteira de identificação 
da USP no Campus CUASO (Butantã). Os demais poderão utilizar 
os Restaurantes Universitários mediante autorização expedida 
pela SAS. Nos Restaurantes do Quadrilátero Saúde/Direito fica 
restrito o uso a alunos de graduação e pós-graduação (Mestrado 
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