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 Retificação do D.O. de 07-11-2020
No Ato de Ratificação publicado na Seção I, volume 130, 

220, à fl. 56, para constar que onde se lê: "Processo 15-P-
3559/2020", leia-se: Processo 15-P-7286/2020."

 Despachos da Diretora Executiva de Administração, 
de 06-11-2020

Ratificando:
Com fundamento no inciso I, do artigo 25, da Lei Federal 

8.666/93, o ato de Inexigibilidade de licitação do Superinten-
dente - HC/Unicamp, objetivando a Contratação de Serviços de 
Manutenção Preventiva e Corretiva de autoclaves e termode-
sinfectoras, junto à empresa MP Bios Representação e Serviços 
Ltda. Processo 15-P-8735/2019.

Com fundamento no caput, do artigo 4º, da Lei Federal 
13.979/20, o ato de Dispensa de licitação do Diretor Geral 
de Administração - DGA/Unicamp, visando à contratação da 
empresa Medicalway Equipamentos Médicos Ltda. para aqui-
sição de ventilador pulmonar e pulmões teste. Processo 01-P-
12898/2020.

Com fundamento no inciso I, do artigo 25, da Lei Federal 
13.979/20, o ato de Inexigibilidade de licitação do Diretor 
Adjunto da Diretoria Geral de Administração - DGA/Unicamp, 
objetivando a aquisição de Central de Ultrassom Endoscópica 
junto à empresa OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. Processo 
01-P-13145/2020.

 DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO

 DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Divisão de Contratos
 Resumo de Termo Aditivo
Termo Aditivo 04 A Carta Contrato 397/2016 - Processo 

01-P-25638/2016 - Contratante: Universidade Estadual de Cam-
pinas – Contratado: M.f.r. Elevadores em Geral Ltda – ME. O 
presente termo tem por objeto: Alterar o endereço da sede da 
empresa para Rua Doutor Estevam de Araújo Almeida, 45, Vila 
Estanislau, Campinas/SP, CEP 13023-460 e prorrogar a vigência 
do contrato para o período de 02-12-2020 a 01-12-2021, nos 
termos do inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.O valor 
estimado para atender a presente prorrogação é de R$ 3.000,00 
sendo R$ 250,00, para o exercício 2020 e R$ 2.750,00 para 
o exercício 2021, na base mensal de R$ 250,00. Assinatura: 
06/11//2020.

 Quinto Termo Aditivo
Contrato de Permissão de Uso de Espaço Físico 284/2016 

- Processo 01-P-18823/2015. Contratante: Universidade Esta-
dual de Campinas - Contratada: Harumi & WE Restaurante 
e Lanchonete Ltda. Objeto: O presente termo tem por objeto 
prorrogar a vigência do contrato para o período de 08-11-2020 
a 07-11-2021 nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei Federal 
8.666/93. Data da assinatura: 05-11-2020.

 SECRETARIA GERAL

 Comunicado
O Diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Compu-

tação Científica convoca, nos termos da Resolução GR-019/2017, 
eleição para a escolha dos seguintes representantes, junto à 
Congregação do IMECC, com mandato a partir de Abril/2021:

2 representantes discentes titulares e igual número de 
suplentes, eleitos pelo Corpo Discente da Pós-Graduação regu-
larmente matriculado;

2 representantes discentes titulares e igual número de 
suplentes, eleitos pelo Corpo Discente da Graduação regular-
mente matriculado.

A eleição será realizada através do sistema eletrônico 
“e-voting”, mantido pela Unicamp, no período de 03/12 (a partir 
das 10h) a 11-12-2020 (até às 14h30).

As inscrições serão recebidas pela Diretoria do IMECC 
apenas por e-mail (atuimecc@unicamp.br) no período de 23 a 
30-11-2020.

 Universidade Estadual 
Paulista
 REITORIA

 Portaria Unesp-224, de 9-11-2020

Aprova o regulamento do programa de pós-
-graduação em Genética e Melhoramento Animal, 
cursos de mestrado e de doutorado acadêmicos, 
da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias 
do câmpus de Jaboticabal

O Reitor da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mes-
quita Filho”, nos termos do Parecer 125-2020-CCPG/SG e do 
Despacho 170-2020-CCPG/SG, em sessão de 6-10-2020, expede 
a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O programa de pós-graduação em Genética 
e Melhoramento Animal, cursos de mestrado e de doutorado 
acadêmicos, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias 
do câmpus de Jaboticabal, reger-se-á pelo regulamento anexo 
a esta portaria.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

(Proc. 1783-2020-FCAV)
ANEXO A PORTARIA UNESP 224-2020
Regulamento do programa de pós-graduação em Genética 

e Melhoramento Animal, cursos de mestrado e de doutorado 
acadêmicos, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias do 
câmpus de Jaboticabal.

TÍTULO I
DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA
Art. 1º Este regulamento disciplina, no âmbito da Universi-

dade Estadual Paulista, o programa de pós-graduação em Gené-
tica e Melhoramento Animal, cursos de mestrado e de doutorado 
acadêmicos, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias do 
câmpus de Jaboticabal.

Art. 2º O programa, constituído por ciclos de cursos em 
seguimento a graduação, visa à formação qualificada de pes-
soas, segundo a missão da Unesp e os critérios de excelência 
acadêmica das diferentes áreas do saber, para produzir, aplicar e 
difundir o conhecimento.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA
CAPÍTULO I
DO CONSELHO E DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA
Art. 3º A coordenação do programa será exercida por um 

conselho constituído de:
I - coordenador, que presidirá o conselho, com atribuições 

definidas no Regimento Geral da Pós-graduação (RGPG) da 
Unesp;

II - membros do corpo docente do programa, credenciados 
como orientadores;

III - representação discente, na forma prevista no RGPG 
da Unesp.

Parágrafo único. A composição, mandato e atribuições do 
conselho do programa estão previstos no RGPG da Unesp.

TÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA
CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS
Art. 4º O programa de pós-graduação em Genética e Melho-

ramento Animal, levará aos títulos de mestre em Genética e 
Melhoramento Animal ou doutor em Genética e Melhoramento 
Animal.

 INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS

 Comunicado
Comunicamos a decisão da Congregação do Instituto de 

Física de São Carlos da Universidade de São Paulo em sua 202ª 
Reunião Ordinária, realizada em 06-11-2020, referente o item 4. 
RECURSO: 4.1 Expediente: Análise de recurso contra decisão da 
CG referente ao indeferimento do pedido de revogação da anu-
lação da Prova 2 da disciplina 7600005 Física I. Houve esclareci-
mentos pertinentes do Diretor, do relator e da Vice-Presidente da 
Comissão de Graduação (CG). Após ampla discussão e conside-
rações dos conselheiros, a decisão da 196ª Reunião Ordinária da 
CG foi mantida por 28 votos favoráveis e 5 abstenções.

 Comunicado
Comunicamos a decisão da Congregação do Instituto de 

Física de São Carlos da Universidade de São Paulo em sua 202ª 
Reunião Ordinária, realizada em 06-11-2020, referente o item 4. 
RECURSO: 4.2 Expediente: Análise de recurso contra decisão da 
CG referente à CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. Interessado: 
Lucas Oliveira de Brito. Curso: Ciências Físicas e Biomoleculares. 
Houve esclarecimentos pertinentes do Diretor, do Presidente da 
Comissão de Graduação (CG), do Coordenador da CoC-CFBio e 
análise do parecer do relator. Após ampla discussão e conside-
rações dos conselheiros, a decisão da 197ª Reunião Ordinária da 
CG foi mantida por 31 votos favoráveis e 1 abstenção.

 Universidade Estadual 
de Campinas
 REITORIA

 Resolução GR-115, de 09-11-2020

Altera a Resolução GR 074/2020 que Regulamenta 
o procedimento de heteroidentificação comple-
mentar à autodeclaração dos candidatos negros 
(pretos e pardos), por aferição virtual, para fins de 
preenchimento das vagas reservadas no sistema 
de cotas étnico-raciais da Unicamp

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas baixa a 
seguinte Resolução:

Artigo 1º - O parágrafo 2º do artigo 2º passa a ter a seguinte 
redação:

“§2º - O candidato ou procurador deverá, obrigatoriamente, 
apresentar os documentos via endereço eletrônico, dhave@
unicamp.br que comprovem a impossibilidade de participação 
supracitada.”

Artigo 2º - O parágrafo único do artigo 3º passa a ter a 
seguinte redação:

“Parágrafo único. A presidência da Banca de Averiguação 
será exercida por um docente da carreira Magistério Superior ou 
Magistério Tecnólogo Superior da Unicamp, membro da Banca 
de Averiguação e indicado pelo Reitor.”

Artigo 3º - O inciso IV deverá ser suprimido e os demais 
incisos renumerados e os incisos III e VI do artigo 6º passam a 
ter as seguintes redações:

“III - Aos candidatos com deficiências será permitida a 
presença de acompanhante, em plataforma digital, mediante 
comunicação prévia do candidato à Comissão Assessora de 
Diversidade Étnico-Racial pelo endereço eletrônico dhave@
unicamp.br.

VI - A entrevista com o candidato será gravada em áudio 
e vídeo para fins de arquivamento, bem como para disponi-
bilização ao interessado, quando solicitado junto à Comissão 
Assessora de Diversidade Étnico-Racial pelo endereço eletrônico 
dhave@unicamp.br, e para uso na análise de eventuais recursos 
interpostos pelo candidato. A guarda dessa documentação dar-
-se-á pelo período de 06 (seis) meses a contar da data da última 
chamada para matrícula.”

Artigo 4º - O parágrafo 1º do artigo 8º passa a ter a seguinte 
redação:

“§ 1º - O formulário para o pedido de reconsideração será 
encaminhado no endereço eletrônico que contém o resultado 
da deliberação havida pela Comissão, deverá ser preenchido e 
enviado para apreciação da Comissão de Averiguação.”

Artigo 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogadas as disposições ao contrário.

 Portaria GR-96, de 09-11-2020

Inclui membros na composição da Câmara Interna 
de Desenvolvimento de Pesquisadores – CIDP

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, em aten-
ção ao § 3º do Artigo 12 da Deliberação CONSU-A-024/2013, 
emite a seguinte Portaria GR:

Artigo 1° - Designa como representantes dos integrantes da 
Carreira Pq lotados em Unidades de Ensino e Pesquisa e órgãos 
não vinculadas à Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdis-
ciplinares de Pesquisa — COCEN, para o período restante do 
biênio 2020/2021, os seguintes pesquisadores:

Titular
Pq. Dra. Michela Borges (Pq. C); lotada no IB.
Suplente
Pq. Dra. Nicola Amanda Conran Zorzetto (Pq. B); lotada no 

Hemocentro.
Artigo 2° - Esta Portaria GR entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as dis-posições em contrário.
 Portaria GR-95, de 09-11-2020

Altera a composição da Comissão Assessora de 
Diversidade Étnico-Racial da Unicamp, instituída 
pela Portaria 66/2019

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas emite a 
seguinte Portaria GR:

Artigo 1° - Designam os membros abaixo para comporem 
a Comissão Assessora de Diversidade Étnico-Racial da Diretoria 
Executiva de Direitos Humanos (DeDH) da Universidade Estadual 
de Campinas:

Titulares
Larissa Elias da Silva – Curso: Licenciatura em Física – IFGW, 

em substituição ao Anderson Jesus Viana Arantes.
Maria Izabela Souza de Lima - Curso: Mestrado em Teoria 

e História Literária – IEL, substituição a Jordana Cristina Alves 
Barbosa.

Suplentes
Aldair Carlos Rodrigues (IFCH), em substituição a Alik 

Wunder (FE).
Washington Alves de Oliveira (FCA), em substituição ao 

Josely Rimoli (FCA).
Débora de Souza Santos (Fenf), em substituição ao Roberto 

Teixeira Mendes (FCM).
Murilo França Tabosa (COTIL), em substituição ao André 

Albino Almeida (COTIL).
Robson Bomfim Sampaio - Mestrado em Educação (FE), em 

substituição ao Osias Guedes Alberto.
Artigo 2° - Esta Portaria GR entrará em vigor na data de 

sua publicação.
 Despachos da Diretora Executiva de Administração, 

de 06-11-2020
Conheço do recurso interposto pela empresa ANTES E 

DEPOIS INSTALAÇÕES E REFORMAS LTDA. EPP, vez que tem-
pestivo, e no mérito, nego-lhe provimento, por encontrar-se 
desprovido de fundamentos que sustentem da decisão quanto a 
sua a inabilitação. processo 13-P-1482/2019.

Conheço do recurso interposto pela empresa G PARTNER 
TECNOLOGIA EIRELI, vez que tempestivo, e no mérito, nego-lhe 
provimento, pois ausente de fundamentos fáticos e jurídicos 
que sustentem a modificação da decisão recorrida. Processo 
06-P-9125/2020.

Contratada: BEIRAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
Objeto: Aquisição de acessórios para criação de animais em 

laboratório (bebedouro, gaiola e tampa para caixa)
Valor: R$ 19.693,50
Função Programática: 12.122.1043.6351 e 

12.364.1043.5305
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.90 e 4.4.90.52.34
Vigência: 25 dias úteis
Data da assinatura: 19-10-2020
 Extrato de Contrato
Dispensa de Licitação
Processo: 2020.1.519.42.3
Contrato 041/2020
Contratante: Universidade de São Paulo/Instituto de Ciên-

cias Biomédicas
Contratada: Camara Quierati Tecnologia e Comunicação 

Ltda
Objeto: Prestação de Serviços Gráficos
Valor: R$ 15.500,00
Função Programática: 12.364.1043.5305
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.83
Vigência: 60 dias
Data da assinatura: 20-10-2020

 INSTITUTO DE FÍSICA

 Portaria IF-30, de 9-11-2020

Dispõe sobre a eleição para complementação de 
representantes discentes de graduação e de pós-
-graduação junto à Comissão de Apoio Profissional 
(CAP), ao Conselho do Departamento de Física 
Aplicada, Conselho do Departamento de Física 
Experimental, Conselho do Departamento de 
Física Geral e Conselho do Departamento de Física 
Matemática do Instituto de Física

O Diretor do Instituto de Física da Universidade de São 
Paulo (IFUSP), de acordo com o disposto no Artigo 54, inciso 
VI, Parágrafo 7° do Estatuto da Universidade de São Paulo; na 
Portaria do Diretor IF-25/01, de 20/12/01, e com fundamento 
no art. 4º, da Resolução 7945/2020, baixa a seguinte portaria:

Artigo 1º A escolha da representação discente de graduação 
e de pós-graduação supra mencionada, processar-se-á, nos 
termos da Seção II, do Capítulo II, do Título VIII, do Regimento 
Geral, em uma única fase, no dia 11-12-2020, das 00h01 às 
23h59, por meio de sistema eletrônico de votação e totalização 
de votos.

Artigo 2º A eleição será supervisionada por Comissão 
Eleitoral, composta paritariamente por 3 docentes e 3 discentes, 
designados de acordo com o Artigo 1º, § 4º, da Resolução 7265, 
de 7 de outubro de 2016.

§1º Os membros docentes da Comissão mencionada no 
caput deste artigo serão designados pelo Diretor, dentre os 
integrantes da Congregação do Instituto de Física.

§2º Os representantes discentes 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 regularmen-
te matriculados nos cursos de graduação e de pós-graduação do 
Instituto de Física.

§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.

§3º Os alunos de pós-graduação que estejam regularmente 
matriculados, em fase de integralização dos créditos em discipli-
nas ou em fase de trabalhos de dissertação ou tese.

Artigo 4º - A distribuição das representações ainda não 
preenchidas é a seguinte:

1) um representante da graduação e respectivo suplente 
junto à Comissão de Apoio Profissional (CAP);

2) um representante da graduação e respectivo suplente 
junto ao Conselho do Departamento de Física Aplicada (FAP);

3) um representante da pós-graduação e respectivo suplen-
te junto ao Conselho do Departamento de Física Experimental 
(FEP);

4) um representante da graduação e respectivo suplente 
junto ao Conselho do Departamento de Física Geral (FGE);

5) um representante da graduação e respectivo suplente 
junto ao Conselho do Departamento de Física Matemática 
(FMA).

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 na Unidade.

Da Inscrição
Artigo 7º A Assistência Técnica Acadêmica receberá, a partir 

da data da publicação desta Portaria até às 17h do dia 25-11-
2020, no e-mail ataac@if.usp.br, a inscrição individual ou por 
chapa dos candidatos à representação nos colegiados, relacio-
nados no artigo 4º, em formulário próprio, disponível na página:

http://portal.if.usp.br/ataac/pt-br/comunicados/todos.
§1º A inscrição dos candidatos deverá ser acompanhada 

de atestado que comprove estarem regularmente matriculados, 
expedido pelas Secretarias de Graduação ou de Pós-Graduação 
ou pelos Sistemas Júpiter ou Janus, respectivamente.

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

§3º O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Unidade, em 27-11-2020.

§4º Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Assistência Técnica Acadêmica, até 
às 15h do dia 2 de dezembro de 2020. A decisão será divulgada 
na página da Unidade, até às 15h do dia 3 de dezembro de 2020.

§5º A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos será definida por ordem alfabética.

Da Votação e Totalização Eletrônica
Artigo 8º A Assistência Técnica Acadêmica encaminhará aos 

eleitores, no dia 10-12-2020, em seu e-mail, o endereço eletrô-
nico do sistema de votação e a senha de acesso com a qual o 
eleitor poderá exercer seu voto.

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

Dos Resultados
Artigo 10 A totalização dos votos da eleição será divulgada 

na página da Unidade, no dia 14-12-2020, às 15h.
Artigo 11 Ocorrendo empate de votos, serão obedecidos, 

sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
I - o aluno mais idoso;
II - o maior tempo de matrícula na USP.
Artigo 12 Após a divulgação referida no artigo 10, cabe 

recurso, no prazo de 3 dias úteis.
Parágrafo único o recurso a que se refere o caput deste arti-

go deverá ser encaminhado à Assistência Técnica Acadêmica, até 
às 15h do dia 17-12-2020, e será decidido pelo Diretor.

Artigo 13 - O resultado final da eleição, após a homologa-
ção pelo Diretor, será publicado no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e divulgado na página da Unidade.

Parágrafo único na hipótese de ser constatada irregula-
ridade no processo eleitoral, o caso deverá ser submetido à 
Procuradoria Geral para análise e, posteriormente, à CLR, para 
deliberação.

Artigo 14 Os casos omissos nesta portaria serão resolvidos 
pelo Diretor.

Artigo 15 Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Artigo 2º - A eleição será supervisionada por Comissão Elei-
toral, composta paritariamente por dois docentes, um discente 
de graduação e um discente de pós-graduação.

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

§ 2º - Os representantes discentes de graduação e pós-gra-
duação 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 como representantes 
discentes de graduação os alunos regularmente matriculados 
nos cursos de graduação da FEA-RP/USP.

§ 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 - Poderão votar e ser votados como representantes 
discentes de pós-graduação os alunos regularmente matricula-
dos nos programas de pós-graduação da FEA-RP/USP.

Artigo 5º - A representação discente será constituída por 
um representante discente de graduação ou pós-graduação e 
respectivo suplente;

Artigo 6º - O eleitor poderá votar, no máximo, no número 
de alunos especificados no artigo 5º desta Portaria, dentre seus 
pares.

Artigo 7º - Cessará o mandato do representante discente 
que deixar de ser aluno regular de graduação ou pós-graduação, 
respectivamente, na Unidade.

DA INSCRIÇÃO
Artigo 8º - O pedido de inscrição individual ou por chapa 

dos candidatos, formulado por meio de requerimento, será rece-
bido pelo e-mail da Assistência Técnica Acadêmica (atac@fearp.
usp.br), a partir da data de divulgação desta Portaria, até às 17h 
do dia 25-11-2020, mediante declaração de que o candidato é 
aluno regularmente matriculado nos cursos de graduação ou 
nos programas de pós-graduação da Unidade.

§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo 
deverá ser expedida pelo Serviço de Graduação, pelo sistema 
Júpiter, ou pelo Serviço de Pós-Graduação, pelo Sistema Janus, 
respectivamente.

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

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Unidade, em 27-11-2020.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Assistência Técnica Acadêmica, até 
às 17h do dia 1º/12/2020. A decisão será divulgada na página 
da Unidade, até às 17h do dia 04-12-2020.

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos, será definida por sorteio em sessão pública virtual, 
através de plataforma de videoconferência, no dia 08-12-2020, 
às 14h30, permitido o acesso de interessados, mediante link 
a ser divulgado por e-mail aos eleitores, o qual também será 
disponibilizado na página da instituição: http://e.usp.br/fwc.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 9º - Será enviado para o e-mail dos eleitores, até o 

dia da votação, o endereço eletrônico do sistema de votação e 
a senha de acesso com a qual o eleitor poderá exercer seu voto.

Parágrafo único – a mensagem será enviada aos alunos 
para o e-mail registrado nos Sistemas USP para recebimento de 
mensagens administrativas.

Artigo 10 - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe o sigilo e a inviolabilidade.

DOS RESULTADOS
Artigo 11 - A totalização dos votos da eleição será divulga-

da na página da Unidade, no dia 14-12-2020, até às 17h.
Artigo 12 - 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 13 - Após a divulgação referida no artigo 11, cabe 

recurso, no prazo de três dias úteis.
Parágrafo único - O recurso a que se refere o caput deste 

artigo deverá ser encaminhado por e-mail à Assistência Técnica 
Acadêmica (atac@fearp.usp.br), até às 17h do dia 17-12-2020, 
e será decidido pelo Diretor.

Artigo 14 - O resultado final da eleição, após a homologa-
ção pelo Diretor, será divulgado na página da Unidade.

Parágrafo único - Na hipótese de ser constatada irregu-
laridade no processo eleitoral, o caso deverá ser submetido à 
Procuradoria Geral para análise e, posteriormente, à CLR, para 
deliberação.

Artigo 15 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor.

Artigo 16 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação.

 HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS

 Extrato de Contrato
Processo 20.1.00083.61.7
Contratante: Hospital de Reabilitação de Anomalias Cra-

niofaciais/USP
Licitação: Inexigibilidade de Licitação / Sistema de Registro 

de Preços 002/2020-HRAC
Objeto: Serviço de Manutenção de Processador de Fala 

OPUS 2
Contratada: MED-EL do Brasil Eletromedicos LTDA
Contrato 84/2020
Classificação Funcional Programática: 10.302.930.5276
Classificação de Despesa Orçamentária: 3.3.90.39.80
Valor total do contrato: R$ 35.520,00
Data da assinatura: 29-10-2020

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E 
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS

 Despacho do Diretor, de 09-11-2020
Ratificando, com base na Portaria GR-6.685, de 16-10-

2015, nos termos do artigo 24, inciso XXI, da Lei 8.666-93, 
alterada pela Lei 9.648-98, o ato declaratório de dispensa de 
licitação, o Proc. RUSP- 2020.1.331.14.9, Contratada: Leica 
Mikrosysteme Vertrieb GmbH. – Euro 1.621.33, com recurso 
do Projeto Fapesp 16/06160-8 – Prof. Dr. Fabio Luiz Teixeira 
Gonçalves.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

 Extrato de Aditamento de Contrato
Primeiro Termo de Aditamento
Processo: 2019.1.536.42.3
Contrato: 026/2019
Contratante: Universidade de São Paulo/Instituto de Ciên-

cias Biomédicas
Contratada: ALTMANN S.A. IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e 

Corretiva em Microscópio.
Valor do Aditivo: R$ 44.000,00
Data da Assinatura: 01-11-2020
Vigência: 12 Meses
 Extrato de Contrato
Dispensa de Licitação
Processo: 2020.1.514.42.1
Contrato 039/2020
Contratante: Universidade de São Paulo/Instituto de Ciên-

cias Biomédicas
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