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

1º supra será realizada no dia 10-11-2017, das 9 às 16 horas 
na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Mecânica.

Artigo 11 - O Diretor 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 14-11-2017, até às 16 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 protocolado na Secretaria do Programa de Pós-
-Graduação em Engenharia Mecânica, e endereçado ao Diretor, 
até as 16 horas do dia 20-11-2017, e será decidido pelo Diretor.

Artigo 18 - Previamente à homologação dos resultados 
da eleição pelo Diretor, 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 
homologação pelo Diretor, será divulgado na página da Unidade.

Artigo 19 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor.

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

 FACULDADE DE DIREITO

 ASSISTÊNCIA ACADÊMICA
 Comunicado ATC-24, de 6-10-2017
Calendário do Concurso para Livre-Docente junto ao Depar-

tamento de Direito Processual Área de Direito Processual Civil 
- Edital FD 10/2017.

Candidato: Doutor Sidnei Agostinho Beneti
Período: 18 a 25-10-2017
Local: Sala da Congregação e Salão Nobre
BANCA EXAMINADORA:
Professor Titular José Roberto dos Santos Bedaque (DPC)
Professor Titular Flávio Luiz Yarshell (DPC)
Professor Titular Humberto Theodoro Junior (UFMG)
Professor Titular Aluísio Gonçalves de Castro Mendes (UERJ)
Professor Livre-Docente Eduardo Talamini (UFPR)
CALENDÁRIO:
* dia 18-10-2017 (quarta-feira), na Sala São Leopoldo, às 

9h: entrega da lista de pontos para a prova escrita;
* dia 19-10-2017 (quinta-feira), na Sala da Congregação, às 

9h: sorteio do ponto e prova escrita;
* dia 23-10-2017 (segunda-feira), na Sala São Leopoldo, às 

9h: entrega da lista de pontos para a prova didática e sorteio;
* dia 24-10-2017 (terça-feira), no Salão Nobre, às 9h: prova 

didática do candidato; às 10h: leitura da prova escrita; às 10h40: 
julgamento do memorial;

* dia 25-10-2017 (quarta-feira), no Salão Nobre, às 9h: 
arguição da tese do candidato; às 14h julgamento do concurso.

 Comunicado ATC-25, de 6-10-2017
Calendário do Concurso para Livre-Docente
Junto ao Departamento de Direito Civil
Área de Direito Civil - Edital FD 14/2017
Candidato: Doutor Otávio Luiz Rodrigues Junior
Período: 11 a 14-12-2017
Local: Sala da Congregação e Salão Nobre
BANCA EXAMINADORA:
Professora Titular Silmara Juny de Abreu Chinellato (DCV)
Professor Titular Nestor Duarte (DCV)
Professor Titular Gustavo José Mendes Tepedino (UERJ)
Professor Titular José Antônio Peres Gediel (UFPR)
Professora Titular Heloisa Helena Gomes Barboza (UERJ)
CALENDÁRIO:
* dia 11-12-2017 (segunda-feira), na Sala da Congregação
às 9h: entrega da lista de pontos para a prova escrita.
* dia 12-12-2017 (terça-feira), na Sala da Congregação
às 9h: sorteio do ponto e prova escrita;
às 14h: entrega da lista de pontos para a prova didática 

e sorteio.
* dia 13-12-2017 (quarta-feira), no Salão Nobre
às 14h: prova didática do candidato;
às 15h: leitura da prova escrita;
às 16h: julgamento do memorial
* dia 14-12-2017 (quinta-feira), no Salão Nobre
às 14h: arguição da tese do candidato;
às 19h julgamento do concurso.

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE

 Extrato de Convênio
Estágio P-Conv: 6045/2017
Processo: 2017.1.1081.12.6
Convenente: Universidade de São Paulo, através da Faculda-

de de Economia Administração e Contabilidade.
Concedente: ASSOCIAÇÃO HUB BRASIL
Objeto: Conceder estágio a alunos regularmente matricu-

lados na USP, que estão frequentando, efetivamente, os Cursos 
da FEA.

Data de Assinatura: 10-10-2017
Vigência: Vigorará, a partir da data da sua assinatura, pelo 

prazo de 60 (Sessenta) meses.
Extrato de Convênio
Estágio P-Conv: 5904/2017
Processo: 2017.1.1045.12.0
Convenente: Universidade de São Paulo, através da Faculda-

de de Economia Administração e Contabilidade.
Concedente: COLGATE-PAMOLIVE COMERCIAL LTDA
Objeto: Conceder estágio a alunos regularmente matricu-

lados na USP, que estão frequentando, efetivamente, os Cursos 
da FEA.

Data de Assinatura: 19-09-2017
Vigência: Vigorará, a partir da data da sua assinatura, pelo 

prazo de 60 (Sessenta) meses.
Extrato de Convênio
Estágio P-Conv: 5903/2017
Processo: 2017.1.1044.12.3
Convenente: Universidade de São Paulo, através da Faculda-

de de Economia Administração e Contabilidade.
Concedente: DUCATI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOTOCICLETAS LTDA
Objeto: Conceder estágio a alunos regularmente matricu-

lados na USP, que estão frequentando, efetivamente, os Cursos 
da FEA.

Data de Assinatura: 15-09-2017
Vigência: Vigorará, a partir da data da sua assinatura, pelo 

prazo de 60 (Sessenta) meses.

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Unidade, em 27-10-2017.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Assistência Técnica Acadêmica, até 
as 16h do dia 31-10-2017. A decisão será divulgada na página 
da Unidade, até as 16 h do dia 06-11-2017.

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos, será definida por sorteio a ser realizado na Secretaria 
do PME, no dia 07-11-2017, às 10 h, permitida a presença de 
interessados.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 8º - A Secretaria do Departamento de Engenharia 

Mecânica encaminhará aos eleitores, no dia 08-11-2017, 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 09-11-2017, das 10 h às 18 h, na 
Secretaria do PME.

Artigo 11 - O Diretor, ouvido o Departamento, 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 13-11-2017, até as 16h.

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 protocolado no Serviço de Expediente da 
EPUSP, até as 16h do dia 17-11-2017, e será decidido pelo 
Diretor.

Artigo 18 - Previamente à homologação dos resultados 
da eleição pelo Diretor, 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 
homologação pelo Diretor, será divulgado na página da Unidade.

Artigo 19 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor.

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

 Portaria EP-2.225, de 6-10-2017

Dispõe sobre a eleição dos representantes dis-
centes de pós-graduação junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Mecânica

O Diretor da Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo 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 10-11-2017, 
das 9 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 1 (um) docente e 1 (um) 
discente de pós-graduação.

§ 1º - O membro docente da Comissão mencionada no 
caput deste artigo será designado pelo Diretor, dentre os 
integrantes da Comissão Coordenadora do Programa - PPGEM.

§ 2º - Os representantes discentes de pós-graduação na 
Comissão Coordenadora do Programa - PPGEM elegerão o 
membro discente 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:

Colegiado
Alunos de Pós-Graduação
Estatuto/Regimento
Comissão Coordenadora de Programa - CCP
01
Regimento da Pós-Graduação (Resolução 6.542, de 18-04-

2013)
Artigo 35, parágrafo 4º
Artigo 5º - O eleitor poderá votar, no máximo, no número 

de alunos especificados no artigo 4º desta Portaria, dentre seus 
pares.

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

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

dos candidatos, formulado por meio de requerimento, será 
recebido na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Enge-
nharia Mecânica a partir da data de divulgação desta Portaria, 
até as 16 horas do dia 23-10-2017, mediante declaração de que 
o candidato é aluno regularmente matriculado no 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 
pelo Diretor.

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Unidade, em 27-10-2017.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscri-
ção deverão ser protocolados na Secretaria do Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, até às 15 horas dia 
31-10-2017. A decisão será divulgada na página da Unidade, até 
às 16 horas do dia 06-11-2017.

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos, será definida por sorteio a ser realizado na Secretaria 
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, no 
dia 08-11-2017, às 09 horas, permitida a presença de interes-
sados.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 8º - A Secretaria do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Mecânica encaminhará aos eleitores, no dia 
10-11-2017, 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.

3.4. Documentos para matrícula (cópia e original):
a) Diploma da graduação com o registro de reconhecimento 

do MEC;
b) Diploma de mestrado ou certificado de defesa homolo-

gado pela instituição de ensino de origem de curso reconhecido 
pela CAPES;

c) Histórico escolar da graduação;
d) Histórico escolar do mestrado;
e) Cédula de identidade (não será aceito nenhum documen-

to em substituição à cédula de identidade);
f) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
g) Certificado de reservista (para homens);
h) Certidão de nascimento ou casamento;
i) Título de eleitor com o comprovante de participação na 

última eleição (1º. e 2º. turno);
j) Comprovante de endereço;
k) Carta de aceite do orientador; e
l) Certificado de proficiência em língua inglesa como 

consta no item V das “Normas da Comissão Coordenadora do 
Programa”.

Os documentos originais serão devolvidos no ato da matrí-
cula, após validação das cópias dos documentos. O candidato 
poderá entregar os documentos autenticados em cartório, se 
preferir.

3.4.1 Os candidatos não aprovados poderão retirar a sua 
documentação na Secretaria do Programa até 31-03-2018, após 
o que serão descartados.

3.5. A matrícula poderá ser feita pessoalmente ou por pro-
curação registrada em cartório.

3.6. Critérios de Avaliação dos Candidatos:
a) Análise curricular atribuindo-se uma nota (NC) conside-

rando-se os seguintes critérios:
- artigo científico internacional (máximo 4 pontos)
- artigo científico nacional (máximo 2 pontos)
- trabalho expandido ou completo em anais de evento 

(máximo 2 pontos)
- resumo em anais (2 pontos)
Obs: serão considerados no máximo 2 eventos por item, 

exceto no caso de resumos, onde serão considerados até 4 
eventos.

b) Análise do Histórico atribuindo-se uma nota (NH) consi-
derando-se os seguintes critérios:

NH = 10 – Média do Histórico Escolar: 9 a 10
NH = 7,5 – Média do Histórico Escolar: 7,5 a 8,9
NH = 5,0 – Média do Histórico Escolar: 6,0 a 7,4
NH = 2,5 – Média do Histórico Escolar: 5,0 a 5,9
c) Apresentação do projeto, atribuindo-se uma nota (NA).
A nota final (NF) para a classificação será a média aritmé-

tica de NC + NH + NA.
5. Local e horário para inscrição e matrícula:
Programa de Pós-Graduação Interunidades em Bioenge-

nharia
Av. Trabalhador São-carlense, 400 - CEP: 13566-590 - São 

Carlos/SP
Tel. (16) 3373-9586
E-mail do Programa: bioengenharia@eesc.usp.br
Home-page: http://www.eesc.usp.br/bioeng
Segundas às Sextas-feiras - das 9h30 às 11h30 e das 14h 

às 16h.
Dúvidas oriundas do presente edital poderão ser enca-

minhadas à Comissão de Pós-Graduação, através do email: 
bioengenharia@eesc.usp.br

 Termo Aditivo de Convênio
Processo: 15.1.529.18.0
Participantes: EMBRAER S.A./EESC-USP/FIPAI
Executora: Escola de Engenharia de São Carlos - USP
Convênio: “CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS PARA REDU-

ÇÃO DE RUÍDO”
Aditivo: Inclusão das subcláusulas 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4 

e 9.14.1

 ESCOLA POLITÉCNICA

 Portaria EP-2.223, de 3-10-2017

Dispõe sobre a eleição dos representantes dis-
centes de graduação junto ao Conselho de 
Departamento e Comissão de Coordenação de 
Curso do Departamento Engenharia Mecânica da 
Escola Politécnica da USP

O Diretor da Escola Politécnica 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 09-11-2017, das 08 
às 18h, 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 1 (um) docente e 1 (um) 
discente de graduação.

§ 1º - O membro docente da Comissão mencionada no 
caput deste artigo será designado pelo Diretor, dentre os inte-
grantes do Conselho de Departamento e da Comissão de Coor-
denação de Curso do Departamento de Engenharia Mecânica.

§ 2º - Os representantes discentes de graduação no Conse-
lho do Departamento e da Comissão de Coordenação de Curso 
do PME 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 do Departamento 
de Engenharia Mecânica.

§ 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 de Departamento:
- 2 (dois) representantes discentes e respectivos suplentes 

(Regimento EPUSP, Capítulo X, Artigo 25, Inciso VI);
b) Comissão de Coordenação de Curso:
- 1 (um) representante discente e respectivo suplente (Regi-

mento EPUSP, Capítulo IX, Artigo 21, Inciso III);
Artigo 5º - O eleitor poderá votar, no máximo, no número 

de alunos especificados no artigo 4º desta Portaria, dentre seus 
pares.

Artigo 6º - Cessará o mandato do representante discente 
que deixar de ser aluno regular de graduação no Departamento.

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

dos candidatos, formulado por meio de requerimento, será rece-
bido na Secretaria do PME a partir da data de divulgação desta 
Portaria, até as 16h do dia 20-10-2017, mediante declaração de 
que o candidato é aluno regularmente matriculado no curso de 
graduação da Unidade.

§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo deve-
rá ser expedida pelo Serviço de Graduação.

§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas por esta Portaria serão deferidos 
pelo Diretor.

Os candidatos estrangeiros, além dos documentos que lhe 
são pertinentes, deverão atender o artigo 42 do Regimento Geral 
de Pós-Graduação, sendo a seguinte redação:

Artigo 42 – Os candidatos estrangeiros somente podem ser 
admitidos e mantidos nos cursos de Pós-Graduação oferecidos 
pela USP quando apresentarem o documento de identidade 
válido e de visto temporário ou permanente que os autorize a 
estudar no Brasil.

§ 1º – Para a formalização da solicitação de prorrogação da 
estada do estrangeiro com documento de identidade, a Unidade 
providenciará a expedição da documentação que lhe competir.

§ 2º – A apresentação da documentação a que se refere o 
caput deste artigo constitui um pré-requisito para a matrícula do 
candidato estrangeiro.

Os documentos a que se refere o item 4.3 deverão ser os 
originais e as respectivas cópias. O documento original será 
devolvido após validação das cópias, no ato da matrícula. O 
candidato poderá entregar os documentos autenticados em 
cartório, se preferir. Neste caso fica dispensado da apresentação 
do documento original.

4.4. A matrícula poderá ser feita pessoalmente ou por pro-
curação registrada em cartório.

6. Local e horário para inscrição e matrícula:
Programa de Pós-Graduação Interunidades em Bioenge-

nharia
Av. Trabalhador São-carlense, 400 - CEP: 13566-590 - São 

Carlos/SP
Tel. (16) 3373-9586
E-mail do Programa: bioengenharia@eesc.usp.br
Home-page: http://www.eesc.usp.br/bioeng
Segundas às Sextas-feiras - das 9h30 às 11h30 e das 14h 

às 16h.
Dúvidas oriundas do presente edital poderão ser enca-

minhadas à Comissão de Pós-Graduação, através do email: 
bioengenharia@eesc.usp.br

 Comunicado
Edital de Abertura de Vagas para Doutorado em Bioen-

genharia
O Presidente da Comissão de Pós-Graduação do Programa 

de Pós-Graduação Interunidades em Bioengenharia (PPGIB-
-USP) – Escola de Engenharia de São Carlos, Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, Instituto de Química de São Carlos 
da Universidade de São Paulo, em consonância com o estabe-
lecido na reunião da Comissão de Pós-Graduação realizada no 
dia 14-09-2017, torna público o presente Edital que estabelece 
as normas para Exame de Seleção e Admissão de candidatos 
para o curso de DOUTORADO do Programa de Pós-Graduação 
Interunidades em Bioengenharia – EESC/FMRP/IQSC-USP. As 
vagas serão preenchidas de acordo com a disponibilidade e 
interesse dos orientadores credenciados no PPGIB, respeitando-
-se o número máximo de orientados por orientador, conforme 
estabelecido no parágrafo primeiro do Artigo 84 do Regimento 
da Pós-Graduação da Universidade de São Paulo.

1. Das inscrições
1.1. Poderão inscrever-se candidatos oriundos de mestrado 

nas áreas de Ciências Exatas ou Biológicas de Programas de 
Pós-Graduação reconhecidos pela CAPES e no caso de candi-
datos ao doutorado direto, candidatos graduados nas áreas de 
Ciências Exatas ou Biológicas em instituições de ensino superior 
oficialmente reconhecidas no Brasil ou no Exterior.

1.2. As inscrições serão realizadas no período de 09-10-
2017 a 06-11-2017.

1.3. Os candidatos deverão apresentar os seguintes docu-
mentos para a inscrição no processo seletivo:

a) Formulário de inscrição (disponível na página do progra-
ma na Internet);

b) Cópia de documento de identificação;
c) Curriculum Vitae (Currículo Lattes para brasileiros), 

documentado;
d) Histórico escolar da graduação, ficha de aluno, boletim 

ou documento equivalente, contendo eventuais reprovações e 
trancamentos, emitido por secretaria de graduação, seção de 
alunos ou órgão oficial equivalente;

e) Comprovante de conclusão de mestrado stricto sensu nas 
áreas mencionadas anteriormente;

f) Histórico escolar da pós-graduação, ficha de aluno, bole-
tim ou documento equivalente, contendo eventuais reprovações 
e trancamentos, emitido por secretaria de pós-graduação, ou 
órgão oficial equivalente;

g) 2 (duas) cartas de recomendação; e
h) Projeto de Pesquisa em três vias.
1.4. O valor da taxa de inscrição é de R$ 110,00 e deverá 

ser depositada no Banco do Brasil, Agência 3062-7 – Conta 
Corrente: 168.168-0, em favor da Interunidades em Bioenge-
nharia, CNPJ da conta: 63.025.530/0028-24 (colocar o nome no 
depósito para evitar extravio).

Isenção da Taxa, conforme artigo 41 § 2º do Regimento 
Geral de Pós-Graduação podem ser isentos do pagamento 
da taxa de inscrição em processo seletivo os servidores da 
Universidade de São Paulo, de outras Universidades amparadas 
por convênios de reciprocidade e os candidatos cuja situação 
econômica lhes impeça o atendimento da exigência, desde que 
comprovado.

1.5. A entrega dos documentos, relacionados no item 1.3, 
poderá ser efetivada pessoalmente, por portador ou por correio. 
Neste último caso, será considerada a data de postagem nas 
agências dos correios até o dia 06-11-2017.

Parágrafo único: A inscrição somente estará concluída após 
o recebimento da documentação pela Secretaria do Programa, 
bem como, da confirmação do pagamento da taxa de inscrição.

2. Seleção e Admissão do Candidato
2.1. Os candidatos ao doutorado serão selecionados através 

de análise baseada na documentação solicitada.
Adicionalmente, cada candidato deverá fazer uma apresen-

tação de seu projeto de pesquisa, com duração máxima de 30 
minutos, a uma banca constituída por ao menos dois membros 
escolhidos pela CCP.

As apresentações ocorrerão nos dias 6,7 e 8 de dezembro 
de 2017.

Candidatos estrangeiros não residentes no Brasil poderão 
fazer a apresentação por videoconferência.

Poderão ser aceitos no Programa, mediante disponibilidade 
de orientador, os candidatos que obtiverem nota superior ou 
igual a 7 (sete).

2.2 Para inscrição no processo seletivo de doutorado direto 
(sem obtenção prévia do título de Mestre), os candidatos deve-
rão ter formação nas áreas de exatas ou biológicas e deverão 
apresentar os documentos listados no item 1.3.

Os candidatos serão avaliados em 2 (duas) etapas:
- Deverão prestar a prova para o ingresso no mestrado no 

dia 20-11-2017.
- Se obtiverem nota igual ou superior a 7 (sete) passarão 

para a segunda etapa e serão avaliados conforme os critérios de 
avaliação para o doutorado.

Os candidatos que atingirem nota igual ou superior a 7 
(sete) e não atingirem os requisitos para o Doutorado poderão 
ingressar no mestrado.

2.3. A divulgação da seleção dos candidatos estará disponí-
vel no site da Bioengenharia (http://www.eesc.usp.br/bioeng/) a 
partir do dia 15-12-2017.

3. Da Matrícula
3.1. A efetivação da matrícula poderá ser realizada até a 

inscrição do próximo processo seletivo.
3.2. O candidato ao doutorado, selecionado, perderá o direi-

to à vaga se na data da matrícula não tiver homologado pela 
instituição de origem o título de mestrado ou não apresentar os 
documentos relacionados no item 3.4.

3.3. O candidato ao doutorado direto, selecionado, perderá 
o direito à vaga se na data da matrícula não tiver concluído o 
curso de graduação ou não apresentar os documentos relacio-
nados no item 3.4.



 

 

PORTARIA Nº 2.223 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017. 

 

Dispõe sobre a eleição dos representantes discentes de 

graduação junto ao Conselho de Departamento e 

Comissão de Coordenação de Curso do Departamento 

Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP. 

 

O Diretor da Escola Politécnica da USP, Professor Doutor José Roberto Castilho 

Piqueira, usando de suas atribuições legais, baixa a seguinte  

PORTARIA: 

Artigo 1º - A escolha da representação discente de graduação, processar-se-á, nos 

termos da Seção II do Capítulo II do Regimento Geral, em uma única fase, no dia 

09/11/2017, das 08 às 18h, 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 1 (um) docente e 1 (um) discente de graduação. 

§ 1º - O membro docente da Comissão mencionada no caput deste artigo será 

designado pelo Diretor, dentre os integrantes do Conselho de Departamento e 

da Comissão de Coordenação de Curso do Departamento de Engenharia 

Mecânica. 

§ 2º - Os representantes discentes de graduação no Conselho do Departamento 

e da Comissão de Coordenação de Curso do PME elegerão os membros 

discentes da Comissão Eleitoral paritária, dentre os seus pares que não forem 

candidatos. 

 

Artigo 3º - Poderão votar e ser votados os alunos regularmente matriculados nos 

cursos de graduação do Departamento de Engenharia Mecânica. 

§ 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 imediatamente anteriores. 

§ 2º - Para os alunos ingressantes, matriculados no primeiro ou segundo 

semestre dos cursos de graduação, não serão exigidos os requisitos referidos no 

parágrafo anterior. 



 

 

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

a) Conselho de Departamento: 

– 2 (dois) representantes discentes e respectivos suplentes (Regimento EPUSP, 

Capítulo X, Artigo 25, Inciso VI); 

b) Comissão de Coordenação de Curso: 

– 1 (um) representante discente e respectivo suplente (Regimento EPUSP, 

Capítulo IX, Artigo 21, Inciso III); 

 

Artigo 5º - O eleitor poderá votar, no máximo, no número de alunos especificados no 

artigo 4º desta Portaria, dentre seus pares. 

 

Artigo 6º - Cessará o mandato do representante discente que deixar de ser aluno 

regular de graduação no Departamento. 

 

 

DA INSCRIÇÃO 

 

Artigo 7º - O pedido de inscrição individual ou por chapa dos candidatos, formulado 

por meio de requerimento, será recebido na Secretaria do PME a partir da data de 

divulgação desta Portaria, até as 16h do dia 20 de outubro de 2017, mediante 

declaração de que o candidato é aluno regularmente matriculado no curso de 

graduação da Unidade. 

§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo deverá ser expedida pelo 

Serviço de Graduação. 

§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo com as normas 

estabelecidas por esta Portaria serão deferidos pelo Diretor. 

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido deferida será divulgado 

na página da Unidade, em 27 de outubro de 2017.  

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição poderão ser 

encaminhados à Assistência Técnica Acadêmica, até as 16h do dia 31 de 

outubro de 2017. A decisão será divulgada na página da Unidade, até as 16 h do 

dia 06 de novembro de 2017.  

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais deferidos, será 

definida por sorteio a ser realizado na Secretaria do PME, no dia 07 de 

novembro de 2017, às 10 h, permitida a presença de interessados. 

 

 

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA 

 



 

 

Artigo 8º - A Secretaria do Departamento de Engenharia Mecânica encaminhará aos 

eleitores, no dia 08 de novembro de 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 10º - A votação convencional a que se refere o artigo 1º supra será realizada no 

dia 09 de novembro de 2017, das 10 h às 18 h, na Secretaria do PME. 

 

Artigo 11º - O Diretor, ouvido o Departamento, 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 12º - A identificação de cada votante será feita mediante a apresentação de 

prova hábil de identidade e confronto de seu nome com o constante na lista de 

presença. 

 

Artigo 13º - Não será permitido o voto por procuração. 

 

Artigo 14º - A apuração deverá ser realizada imediatamente após o término da 

votação, em sessão pública, pela própria mesa eleitoral. 

 

 

 

DOS RESULTADOS 

 

Artigo 15º - A totalização dos votos da eleição, tanto no formato eletrônico como no 

convencional, será divulgada na página da Unidade, no dia 13 de novembro de 2017, 

até as 16h. 

 
Artigo 16º - 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 17º – 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 

protocolado no Serviço de Expediente da EPUSP, até as 16h do dia 17 de 

novembro de 2017, e será decidido pelo Diretor.  

 

 

Artigo 18º – Previamente à homologação dos resultados da eleição pelo Diretor, nos 

termos do inciso II do artigo 1º da Portaria GR-6898, de 13.04.2017 (republicada no 

DOE 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 homologação pelo 

Diretor, será divulgado na página da Unidade.  

 

Artigo 19º - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pelo Diretor. 

 

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

 

 

 

Prof. Dr. José Roberto Castilho Piqueira 

Diretor 
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