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j) Área de Cultura, Filosofia e História da Educação: Alexan-
dre Ribeiro e Silva (titular);

k) Área de Educação e Ciências Sociais: Ulisses Gonçalves 
de Oliveira (titular) e Elisabeth Fernandes de Sousa (suplente);

l) Área de Educação, Linguagem e Psicologia: Sheila Perina 
de Souza (titular);

m) Área de Formação, Currículo e Práticas Pedagógicas: 
Fabíola Alice dos Anjos Durães (titular).

O mandato da chapa eleita terá vigência de um ano a 
contar da data da publicação da homologação no Diário Oficial 
do Estado.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS 
HUMANAS

 Comunicado
Abertura de inscrições para o Programa de Aperfeiçoamen-

to de Ensino – PAE
2º Semestre de 2020
Estarão abertas, de 01-05-2020 a 20-05-2020 as inscrições 

para o preenchimento de vagas destinadas à Etapa de Estágio 
Supervisionado em Docência do Programa de Aperfeiçoamento 
de Ensino - PAE, referentes ao 2º semestre de 2020, em confor-
midade com o disposto na Portaria GR 3588 de 10-05-2005, 
alterada pela Portaria GR 4391, de 3.09.2009. Não serão aceitas 
inscrições fora do período de inscrição.

Das Normas:
1. O PAE é composto de duas etapas:
1.1 Preparação Pedagógica: Disciplina FLM5612 - Ensino 

e Fundamentos Pedagógicos da Prática Docente na Educação 
Superior (Preparação Pedagógica)

1.2 Estágio Supervisionado em Docência
2. Apenas o estudante que cumprir as duas etapas, e for 

aprovado em ambas, terá direito ao Certificado Final do PAE 
e à atribuição dos créditos a serem cadastrados na sua Ficha 
de Aluno, conforme os critérios estabelecidos nas Normas de 
cada Programa.

3. A atribuição dos créditos por essa atividade será concedi-
da uma única vez, no mestrado e outra no doutorado, indepen-
dentemente do número de participações do aluno no estágio.

4. O PAE é opcional para os estudantes de Pós-Graduação 
da USP, exceto para os bolsistas Capes, cujo Termo de Concessão 
de Bolsas torna o PAE obrigatório para esses alunos.

5. O estágio terá duração de 5 meses, a partir de 01-07-
2020, com 6 horas de dedicação semanal.

6. Conforme Artigo 1º, § 3º da Portaria GR-3491 de 03-09-
2009, a Preparação Pedagógica deverá ser realizada anterior-
mente ao Estágio Supervisionado em Docência, não sendo 
permitida a realização das duas etapas no mesmo semestre.

Da Inscrição:
1. Acessar Janus e efetuar a inscrição: Janus \ PAE \ 2º 

Semestre de 2020 \ Adicionar/Alterar
2. Após inscrição online, encaminhar em pdf para o email 

pae@usp.br (dentro do prazo da inscrição) uma cópia do certi-
ficado de conclusão da Etapa de Preparação Pedagógica (para 
quem fez a Preparação Pedagógica no formato Ciclo de Confe-
rência). Para quem é aluno da FFLCH e realizou a Preparação 
Pedagógica no formato Disciplina não precisa entregar nenhum 
documento; para os alunos de outras unidades, basta entregar 
a ficha do aluno em pdf.

3. A inscrição somente será deferida após a avalização dos 
professores (orientador e supervisor) no Sistema Janus. Caso 
os docentes não se manifestem ou algum deles desautorizar 
a inscrição, ela estará cancelada. O período de avalização será 
de 01/05 a 24-05-2020. Compete ao aluno entrar em contato 
direto com seu orientador e supervisor para que estes efetuem a 
avalização de sua inscrição no sistema Janus.

4. Poderão se candidatar para participar da Etapa de Está-
gio Supervisionado em Docência do PAE, alunos regularmente 
matriculados nos Programas de Pós-Graduação mestrado ou 
doutorado, que tenham data limite para depósito posterior a 
30-11-2020 e que tenham completado, ou estejam cursando no 
1º semestre de 2020, a Etapa de Preparação Pedagógica (se o 
aluno estiver cursando a Preparação Pedagógica e for reprovado, 
o estágio será cancelado). Os que estiverem com a matrícula 
trancada ou as alunas em licença maternidade poderão realizar 
a inscrição, porém devem voltar de seu afastamento antes do 
início do Estágio.

5. O aluno de mestrado/doutorado somente poderá se 
inscrever para realizar a Etapa de Estágio Supervisionado em 
Docência em apenas uma disciplina de graduação por semestre.

6. O aluno poderá verificar a qualquer momento se sua ins-
crição foi avalizada pelo orientador e seu supervisor acessando 
sua inscrição no sistema Janus.

Do Auxílio Financeiro:
1. Os alunos de Pós-Graduação participantes da Etapa de 

Estágio Supervisionado em Docência do PAE poderão receber 
auxílio financeiro, dentro do número de cotas destinado à 
Unidade, definido pela Pró-reitora de Pós-Graduação da USP;

2. A concessão do Auxílio aos participantes do Estágio 
Supervisionado em Docência será feita pela Comissão Coor-
denadora do PAE (CCPAE) da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas - USP. Os candidatos serão selecionados 
obedecendo aos seguintes critérios:

1º. Ser aluno da FFLCH
2º. Não receber bolsa de agência de fomento;
3º. Nunca ter recebido bolsa do PAE;
4º. Estagiar em disciplina obrigatória;
5º. Estar matriculado no Doutorado;
6º. Já ter feito qualificação
7º. Número de semestres para o fim do curso (quanto mais 

perto do fim do curso, melhor classificado)
3. O auxílio financeiro poderá ser concedido por até 4 

semestres, sendo 2 vezes no Mestrado e 2 vezes no Doutorado. 
Se o aluno não recebeu o auxílio no Mestrado, poderá receber 
4 vezes no Doutorado.

4. A frequência deve ser registrada mensalmente conforme 
definido no termo de compromisso. O auxílio será cortado defi-
nitivamente caso o aluno não entregue a folha de frequência por 
duas vezes, consecutiva ou não.

5. Não poderão receber auxílio os alunos que tenham víncu-
lo empregatício com a USP.

6. A participação do estagiário no PAE não confere qualquer 
vínculo empregatício com a USP.

7. O termo de compromisso deve ser entregue até o dia que 
antecede o estágio. Caso não o faça, o estágio será cancelado.

Da Supervisão:
1. A supervisão do plano de trabalho ficará a cargo do 

professor responsável pelo oferecimento da disciplina de gra-
duação, que deverá acessar o Sistema Janus para avalizar ou 
não as inscrições dos alunos, clicando em Janus PAE \ Avaliação 
da Inscrição. Orientadores e Supervisores serão informados por 
e-mail assim que o aluno efetuar a inscrição.

2. A função do supervisor será desvinculada da função de 
orientador, não sendo vedada a coincidência.

3. Cabe ao supervisor orientar as atividades docentes 
desenvolvidas pelo estagiário e acompanhar o desenvolvimento 
do programa.

Do Relatório e Avaliação da Etapa de Estágio Supervisio-
nado em Docência:

1. Os estudantes participantes da Etapa de Estágio Super-
visionado em Docência deverão elaborar um relatório de todas 
as atividades realizadas no decorrer do estágio, que deverá 
ser assinado e acompanhado de uma ficha de avaliação do 
supervisor, dentro do prazo máximo de 30 dias após o término 
oficial do estágio.

2. Os relatórios apresentados pelos participantes do Estágio 
Supervisionado em Docência serão avaliados pela Comissão Coor-
denadora do PAE na FFLCH, que levará em conta o cumprimento 

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

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

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

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

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

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

a Vice-Presidente.
Disposições finais
Artigo 10 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

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

Artigo 11 - O mandato do Presidente e do Vice-Presidente 
eleitos será de 2 anos, permitida uma recondução, limitado ao 
término do mandato do Diretor.

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

 Portaria FEUSP-08, de 23-04-2020

Dispõe sobre a eleição para escolha do Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Cultura e 
Extensão Universitária da Faculdade de Educação 
da Universidade de São Paulo

O Diretor da Faculdade de Educação, de acordo com o 
disposto no Estatuto e Regimento Geral da Universidade de São 
Paulo, baixa a seguinte portaria:

Artigo 1° - A eleição da chapa para escolha do Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universi-
tária ocorrerá na reunião da Congregação, a ser realizada em 
28-05-2020.

Das inscrições
Artigo 2º - Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente da 

Comissão de Cultura e Extensão Universitária deverão protoco-
lar na Assistência Técnica Acadêmica, eletronicamente, de 28 de 
abril a 07-05-2020, o pedido de inscrição das chapas, mediante 
requerimento assinado por ambos e dirigido ao Diretor.

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

§ 2º - O Diretor divulgará, às 11 horas do dia 08-05-2020, 
no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem seus pedi-
dos de inscrição deferidos, assim como as razões de eventual 
indeferimento.

Artigo 3º - Encerrado o prazo referido no artigo 2º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 09 a 18-05-2020, nos moldes do esta-
belecido no caput daquele artigo, hipótese em que poderão ser 
apresentadas candidaturas compostas também de Professores 
Doutores 2 e 1.

Parágrafo único - O Diretor divulgará, às 18 horas do dia 
21-05-2020, no sítio a Unidade, a lista das chapas que tiverem 
seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões de 
eventual indeferimento.

Do colégio eleitoral
Artigo 4º - São eleitores todos os membros da Congregação 

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

fato por escrito à Assistência Técnica Acadêmica, até o dia 
26-05-2020.

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

Da eleição
Artigo 5º - A votação será pessoal e secreta, não sendo 

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

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

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

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

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

Da apuração
Artigo 7º - A apuração dos votos, a cargo de membros da 

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

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

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

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

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

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

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

a Vice-Presidente.
Disposições finais
Artigo 10 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

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

Artigo 11 - O mandato do Presidente e do Vice-Presidente 
eleitos será de 2 anos, permitida uma recondução, limitado ao 
término do mandato do Diretor.

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

 Comunicado
O Diretor da Faculdade de Educação da USP comunica o 

resultado da eleição para escolha de representantes discentes de 
pós-graduação realizada em 25-03-2020 nos termos da Portaria 
FE 01/2020, de 13-03-2020.

Foram eleitos os seguintes representantes:
a) Congregação: Miriam Fernandes Muramoto (titular) e 

Paulo Vitor de Souza Pinto (suplente);
b) Conselho Técnico Administrativo – CTA: Elisabeth Fernan-

des de Sousa (titular) e Luciana Sardenha Galzerano (suplente);
c) Conselho do Departamento de Metodologia do Ensino e 

Educação Comparada – EDM: Arcenira Resende Lopes Targino 
(titular);

d) Comissão de Pós-Graduação – CPG: Michelle Julia de 
Sousa (titular) e Leonardo de Carvalho Duarte (suplente) e Litza 
de Oliveira Amorim (titular) e Thiago Mena (suplente);

e) Comissão de Cultura e Extensão – CCExt: Arcenira 
Resende Lopes Targino (titular) e Elisabeth Fernandes de Sousa 
(suplente);

f) Comissão de Pesquisa – CP: Moussa Diabate (titular) e 
Fabíola Alice dos Anjos Durães (suplente);

g) Comissão de Cooperação Internacional/Nacional – CCInt: 
Ulisses Gonçalves de Oliveira (titular) e Antônio Fernandes Góes 
Neto (suplente);

h) Área de Educação Científica, Matemática e Tecnológica: 
Isabela Ruiz Cavalcanti de Carvalho (titular) e Tiago Mena 
(suplente);

i) Área de Estado, Sociedade e Educação: Michele Chaves da 
Silva (titular) e Maria Helena de Aguiar Bravo (suplente);

Artigo 1° - A eleição da chapa para escolha do Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Pós-Graduação ocorrerá na 
reunião da Congregação, a ser realizada em 28-05-2020.

Das inscrições
Artigo 2º - Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente da 

Comissão de Pós-Graduação deverão protocolar na Assistência 
Técnica Acadêmica, eletronicamente, de 28 de abril a 07-05-
2020, o pedido de inscrição das chapas, mediante requerimento 
assinado por ambos e dirigido ao Diretor.

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

§ 2º - A Diretora divulgará, às 10 horas do dia 08-05-2020, 
no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem seus pedi-
dos de inscrição deferidos, assim como as razões de eventual 
indeferimento.

Artigo 3º - Encerrado o prazo referido no artigo 2º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 11 a 20-05-2020, nos moldes do esta-
belecido no caput daquele artigo, hipótese em que poderão ser 
apresentadas candidaturas compostas também de Professores 
Doutores 2 e 1, pertencentes à Unidade e credenciados como 
orientadores em seus Programas de Pós-Graduação

Parágrafo único - A Diretora divulgará, às 10 horas do dia 
21-05-2020, no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem 
seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões de 
eventual indeferimento.

Do colégio eleitoral
Artigo 4º - São eleitores todos os membros da Congregação 

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

fato por escrito à Assistência Técnica Acadêmica, até o dia 
26-05-2020.

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

Da eleição
Artigo 5º - A votação será pessoal e secreta, não sendo 

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

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

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

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

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

Da apuração
Artigo 7º - A apuração dos votos, a cargo de membros da 

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

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

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

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

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

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

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

a Vice-Presidente.
Disposições finais
Artigo 10 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

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

Artigo 11 - O mandato do Presidente e do Vice-Presidente 
eleitos será de 2 anos, permitida uma recondução, limitado ao 
término do mandato do Diretor.

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

Artigo 13 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação.

 Portaria FEUSP-07, de 23-04-2020

Dispõe sobre a eleição para escolha do Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Pesquisa da 
Faculdade de Educação da Universidade de São 
Paulo

O Diretor da Faculdade de Educação, de acordo com o 
disposto no Estatuto e Regimento Geral da Universidade de São 
Paulo, baixa a seguinte portaria:

Artigo 1° - A eleição da chapa para escolha do Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Pesquisa ocorrerá na reunião 
da Congregação, a ser realizada em 28-05-2020.

Das inscrições
Artigo 2º - Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente 

da Comissão de Pesquisa, eletronicamente, deverão protocolar 
na Assistência Técnica Acadêmica, eletronicamente, no prazo 
de 28 de abril a 07-05-2020, o pedido de inscrição das chapas, 
mediante requerimento assinado por ambos e dirigido ao 
Diretor.

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

§ 2º - O Diretor divulgará, às 11 horas do dia 08-05-2020, 
no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem seus pedi-
dos de inscrição deferidos, assim como as razões de eventual 
indeferimento.

Artigo 3º - Encerrado o prazo referido no artigo 2º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 09 a 18-05-2020, nos moldes do esta-
belecido no caput daquele artigo, hipótese em que poderão ser 
apresentadas candidaturas compostas também de Professores 
Doutores 2 e 1.

Parágrafo único - O Diretor divulgará, às 18 horas do dia 
21-05-2020, no sítio a Unidade, a lista das chapas que tiverem 
seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões de 
eventual indeferimento.

Do colégio eleitoral
Artigo 4º - São eleitores todos os membros da Congregação 

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

fato por escrito à Assistência Técnica Acadêmica, até o dia 
26-05-2020.

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

Da eleição
Artigo 5º - A votação será pessoal e secreta, não sendo 

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

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

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

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

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

Da apuração
Artigo 7º - A apuração dos votos, a cargo de membros da 

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

lizados no edital de processo seletivo, bem como o envio de toda 
documentação em formato pdf, inclusive com as respectivas 
assinaturas nos documentos. O candidato, caso seja aprovado 
no processo seletivo, se compromete a entregar os documentos 
impressos de igual teor aos de sua inscrição por e-mail, em data 
a ser comunicada posteriormente pelo Serviço de Pós-Gradua-
ção, após o retorno das atividades presenciais na FCF/USP.

2.1 Local de realização das provas: No período em que hou-
ver limitações de mobilidade devido à Covid-19, as provas serão 
realizadas de forma totalmente remota por meio de plataforma 
online de videoconferência (Google Meet ou outras) que será 
informada ao candidato com antecedência mínima de 24 horas 
da realização do exame.

4.3 Local da matrícula: Excepcionalmente, no período em 
que houver limitações de mobilidade devido à Covid-19, o 
Serviço de Pós-Graduação efetuará as matrículas dos candidatos 
aprovados de forma não-presencial por e-mail (pgfarma@usp.
br), desde que sejam respeitados os prazos sinalizados no edital 
de processo seletivo, bem como o envio de toda documenta-
ção pertinente em formato pdf, qual seja: a) requerimento de 
1ª matrícula devidamente assinados (aluno e orientador); b) 
comprovante de proficiência em inglês e c) demais documentos 
exigidos no edital de processo seletivo.

4.4. Documentação para matrícula:
a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) [...];
e) Comprovante de Situação Eleitoral no TSE (http://www.

tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/consultaSituacaoNome.htm);
f) Cópia simples e legível do certificado militar e
g) Fotografia padrão 3x4 recente;
[...]
 Extrato de Contrato
Processo: 18.1.477.9.4
Contratante: Universidade de São Paulo através da Faculda-

de de Ciências Farmacêuticas
Contratada: Empresa Brasileira de Medições e Obras Ltda. EPP
Objeto do Contrato: III Termo Aditivo referente a prestação 

de serviço de manutenção preventiva e corretiva em gerador 
de energia

Vigência: de 20-04-2020 a 20-04-2021

 FACULDADE DE DIREITO

 Comunicado
No processo 2018.1.1062.2.5 – volume 2, informamos que 

o pagamento da Empresa Brasileira de Correios e telégrafos – 
Ect – CNPJ: 34.028.316/0031-29, não foi creditado por erro de 
tramitação do processo. Justificamos o atraso de pagamento.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO

 Portaria FEUSP-05, de 23-04-2020

Dispõe sobre a eleição para escolha do Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Graduação da 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo

O Diretor da Faculdade de Educação, de acordo com o 
disposto no Estatuto e Regimento Geral da Universidade de São 
Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1° - A eleição da chapa para escolha do Presidente e 
Vice-Presidente da Comissão de Graduação ocorrerá na reunião 
da Congregação, a ser realizada em 28-05-2020.

Das inscrições
Artigo 2º - Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente 

da Comissão de Graduação, deverão protocolar na Assistência 
Técnica Acadêmica, eletronicamente, no prazo de 28 de abril a 
07-05-2020, o pedido de inscrição das chapas, mediante reque-
rimento assinado por ambos e dirigido ao Diretor.

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

§ 2º - O Diretor divulgará, às 11 horas do dia 08-05-2020, 
no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem seus pedi-
dos de inscrição deferidos, assim como as razões de eventual 
indeferimento.

Artigo 3º - Encerrado o prazo referido no artigo 2º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 09 a 18-05-2020, nos moldes do esta-
belecido no caput daquele artigo, hipótese em que poderão ser 
apresentadas candidaturas compostas também de Professores 
Doutores 2 e 1.

Parágrafo único - O Diretor divulgará, às 18 horas do dia 
21-05-2020, no sítio a Unidade, a lista das chapas que tiverem 
seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões de 
eventual indeferimento.

Do colégio eleitoral
Artigo 4º - São eleitores todos os membros da Congregação 

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

fato por escrito à Assistência Técnica Acadêmica, até o dia 
26-05-2020.

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

Da eleição
Artigo 5º - A votação será pessoal e secreta, não sendo 

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

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

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

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

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

Da apuração
Artigo 7º - A apuração dos votos, a cargo de membros da 

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

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

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

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

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

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

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

a Vice-Presidente.
Disposições finais
Artigo 10 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

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

Artigo 11 - O mandato do Presidente e do Vice-Presidente 
eleitos será de 2 anos, permitida uma recondução, limitado ao 
término do mandato do Diretor.

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

 Portaria FEUSP-06, de 23-04-2020

Dispõe sobre a eleição para escolha do Presidente e 
Vice-Presidente da Comissão de Pós-Graduação da 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo

O Diretor da Faculdade de Educação, de acordo com o 
disposto no Estatuto e Regimento Geral da Universidade de São 
Paulo, baixa a seguinte portaria:
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