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toriamente, comparecer a Seção Técnica de Graduação no dia 
06-11-2018 das 9h às 11h30 ou das 14 às 17h para assinar a 
documentação de interesse pela vaga.

7.Das Disposições Finais:
Os critérios para a transferência interna foram estabelecidos 

pela Congregação da Unidade, ouvidos os Conselhos de Curso, 
obrigando-se o aproveitamento de todos os candidatos, no 
limite da disponibilidade de vagas.

7.1 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e 
a aceitação tácita do processo de seleção tal como se encontra 
estabelecido neste edital e na legislação pertinente, de modo 
especial às disposições e normas da Resolução Unesp-74, de 
9-10-2017, e Portaria D-IQAr.-120, de 17-11-2017.

7.2 - A inexatidão de dados e/ou irregularidades nos docu-
mentos, mesmo que verificada posteriormente, acarretarão a 
nulidade de inscrição, como todas as suas consequências, sem 
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou 
criminal;

7.3 - Após a publicação do Resultado Final do Processo 
Seletivo, os candidatos não classificados para matrícula poderão 
retirar, dentro do prazo de 30 dias, toda documentação enca-
minhada conforme subitem 2.2 do edital, na Seção Técnica de 
Graduação do Instituto de Química Unesp - Câmpus de Arara-
quara. Após o referido prazo, os documentos serão descartados;

7.4 - Demais informações poderão ser obtidas junto a Seção 
Técnica de Graduação do Instituto de Química, pelo telefone 
16-3301-9811 ou através do e-mail: sg@iq.unesp.br.

 CAMPUS DE MARÍLIA

 FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS
 Despachos do Diretor
De 21-9-2018
Cancelando, de acordo com o art. 27 da Res. Unesp-

106/12, que dispõe sobre o Regulamento de Matrícula na Unesp 
e conforme o deliberado pela Congregação desta Faculdade reu-
nida em 18-9-2018, a matrícula dos alunos abaixo relacionados:

NOME - R.A. - CURSO DE GRADUAÇÃO - INCISO
Gabriel Eduardo Dias - 181063158 - Ciências Sociais - 

Inciso I
Gabriele Nunes Rodrigues - 171065883 - Fonoaudiologia 

- Inciso I
Giovanna da Silva Noronha - 1810603337 - Fonoaudiolo-

gia - Inciso I
De de 24-9-2018
Justificando, de acordo com as disposições do art. 5º da Lei 

Federal 8.666/93 e demais alterações, os pagamentos das des-
pesas a seguir indicadas, independentemente da ordem cronoló-
gica da respectiva exigibilidade, necessária ao desenvolvimento 
das atividades deste Campus, visando assegurar condições para 
a execução da programação, cujo não cumprimento implicará 
prejuízos à ordem interna.

PROCESSO FORNECEDOR VALOR R$

35/17 Departamento de Água e Esgoto de Marília 481,53
530/17 Consiste Elevadores e Serviços Ltda. 253,23
59/18 Associação Mariliense de Transporte Urbano 1.759,50
59/18 Associação Mariliense de Transporte Urbano 3.645,00
442/18 Açougue Delira Ltda. - EPP 34,75
572/18 Souza & Maliza Ltda. - ME 156,00
575/18 Temperola Alimentos Eireli 366,50
576/18 Santos & Santos Sucos Ltda. - ME 872,00
579/18 Supermercado Morada do Sol Eireli EPP 145,26
651/18 Kenia Kazue Akutagawa Tupã ME 1.782,69
669/18 Supermercado Morada do Sol Eireli EPP 182,34
896/18 Takeo Yada - ME 130,33
1293/18 Sonova do Brasil Produtos Audiológicos Ltda. 2.200,00
1325/18 MG Consultores em Radiodifusão e Telecomunicações Ltda. 3.940,00
1334/18 Lemon Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda. 723,75
1334/18 Ind. E Com. de Prod. de Limp. Mac. Ltda. 816,00
1334/18 Ind. e Com. de Prod. de Limp. Mac. Ltda. 309,60
1335/18 Empresa Folha da Manhã S.A. 1.131,00
1392/18 Maia Eletrotécnica Ltda. 522,00

 CAMPUS DE RIO CLARO

 INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
 Despacho do Presidente da Congregação, de 20-9-

2018
Desligando Marcelo Pedroni da Silva, RG 39.973.953-1 

SSP/SP, com fundamento no artigo 17, inciso IV, do Regulamento 
do Programa de Pós-Graduação em Educação, Resolução Unesp-
5, de 23-3-2012.

 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS E CIÊNCIAS 
EXATAS
 Divisão Técnica Administrativa
 Despacho do Diretor-Técnico, de 24-9-2018
Justificando, em obediência ao artigo 5° da Lei 8.666-93 

e alterações, o pagamento a ser efetuado antecipadamente, às 
empresas abaixo relacionadas, independentemente da Ordem 
Cronológica, na seguinte conformidade:

PROC. IGCE/RC FORNECEDOR VALOR R$

802/2018 Alex Franco 15227438803 2.450,00
823/2018 Madereira Globo Rio Claro Ltda. - EPP 2.204,00
838/2018 Vipar Comercial Ltda. - EPP 672,29
841/2018 Luiz Claudinei Contato 1.477,00

 CAMPUS DE SÃO PAULO

 INSTITUTO DE ARTES
 Despacho da Diretora, de 24-9-2018
Justificando, no Processo 059/2018-IA/Unesp, referente 

à aquisição de Passagens Aéreas - Capes/Proap 817737/2015, 
em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93 e suas alterações, o 
pagamento a ser efetuado antecipadamente no dia 8-10-2018, 
independente da ordem cronológica, por ser de interesse do Ins-
tituto de Artes e por viabilizar os procedimentos realizados pela 
AT/APLO, referentes ao Convênio Capes/Proap 817737/2015, à 
empresa Agência Aerotur Ltda. EPP, no valor de R$ 0,01, referen-
te à Fatura/Duplicata 00330701/18, Termo de Contrato (Nota de 
Empenho) 0594/0077. (Processo 059/2018-IA/Unesp).

 Ministério Público
 I - PORTARIAS

 A - SUBPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - 
ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

 I – Portarias de 24-09-2018
A - Subprocuradoria-Geral de Justiça de Políticas Criminais 

e Institucionais:
Autorizando:
nº 12356/2018 – Luiz Antonio Miguel Ferreira, 3º Promotor 

de Justiça de Presidente Prudente, a se ausentar de suas funções 
para participar, como palestrante, do 5º Congresso Internacional 
Freemind 2018, no dia 20-09-2018, na cidade de Campos do 
Jordão/SP, sem prejuízo de suas atribuições normais e sem ônus 
financeiro para o Ministério Público, providenciando o interessa-
do sua respectiva substituição automática.

posterior a 05-10-2018. Na ocorrência dessas situações, o pedi-
do de transferência será Indeferido;

2.4 - No caso de documentação incompleta, por ocasião da 
análise curricular, o requerente será considerado desclassificado;

2.5 - O descumprimento das instruções para inscrição via 
internet implicará em indeferimento da inscrição;

2.6 - O Instituto de Química não se responsabiliza por soli-
citação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados, ou por falha 
do serviço de correios para postagem e entrega dos documentos;

2.7 - O candidato será responsável por qualquer erro ou 
omissão, bem como pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição;

2.8 - Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por 
qualquer outro meio que não os especificados neste Edital ou 
fora do período de inscrição;

2.9 - Não haverá devolução de importância paga, ainda 
que maior ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial de 
pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado;

2.10 - A partir do dia 17-10-2018 o candidato deverá acom-
panhar o resultado da inscrição no site www.iq.unesp.br =\> 
Graduação =\> Formas de Ingresso =\> Transferência.

2.11 - O candidato poderá apresentar, de forma justificada, 
pedido de revisão ou recurso do indeferimento de sua inscrição 
até o dia 18-10-2018, através de documento dirigido ao Diretor 
do IQAr e protocolado na Seção Técnica de Comunicações do 
Instituto de Química do Campus de Araraquara, no horário das 
8h30 às 11h30 ou das 14h30 às 17h30.

3. Do Processo Seletivo:
3.1 - O Processo Seletivo estará sob a responsabilidade 

dos Conselhos de Curso de Graduação em Engenharia Química 
e em Química.

3.2 - Os Conselhos de Curso classificarão os candidatos por 
meio dos seguintes critérios:

1º) Atendimento aos critérios da vaga, subitens 1.1 e 1.2 
do item 1;

2º) Deferimento das inscrições, conforme subitem 2.1 do 
item 2;

3º) Atendimento à Resolução UNESP 74, de 9-10-2017, e 
Portaria D-IQAr. 120/2017, de 17-11-2017 conforme subitem 
3.3 do item 3;

4º) Análise Curricular, conforme subitem 3.4 do item 3.
3.3 - De acordo com a Resolução UNESP 74, de 9-10-2017, 

e Portarias D-IQAr 93/2016 e D-IQAr 120/2017, a transferência 
interna está condicionada:

- Não serão aceitas transferências de alunos matriculados 
nos dois primeiros e nos dois últimos semestres letivos na 
instituição de origem.

- Às adaptações curriculares necessárias, exigidas pelos 
Conselhos de Curso e aprovadas pela Congregação da Unidade;

- À aprovação em, pelo menos, 50% das disciplinas cursa-
das na Instituição de origem, ou seja, naquela que concedeu a 
guia de transferência;

- Ao Aproveitamento de estudos de no mínimo três discipli-
nas da estrutura curricular do curso destino;

- A equivalência de disciplina poderá ser dada se o conteúdo 
programático corresponder, no mínimo, a 75% do programa da 
disciplina ministrada no IQAr e a 75% da carga horária;

- À verificação da possibilidade de conclusão do curso 
dentro do prazo máximo estabelecido.

3.4 - Caso o número de candidatos seja maior que o número 
de vagas disponíveis, os Conselhos de Curso classificarão os 
candidatos por meio de Análise curricular através dos Históricos 
Escolares e Planos de Ensino apresentados no ato da inscrição, 
tendo prioridade às vagas os alunos que:

1º Com maior Coeficiente de Rendimento (média aritmética 
simples das notas) nas disciplinas aprovadas e que obtiverem 
equivalências às disciplinas do curso pretendido.

3.5 - Em caso de empate na classificação, terá prioridade 
para matrícula, na ordem:

a) o candidato de curso idêntico à vaga pretendida;
b) o candidato que tiver o maior número de aprovações nas 

disciplinas cursadas no curso de origem.
4.Do Resultado:
4.1 - O resultado do processo seletivo será divulgado dia 

23-10-2018, no site: www.iq.unesp.br =\> Graduação =\> 
Formas de Ingresso =\> Transferência, podendo o interessado 
apresentar recurso no período previsto no subitem 5.1 do item 
“5 - DO RECURSO”;

5. Do Recurso:
5.1 - Os Candidatos poderão apresentar recurso quanto aos 

resultados do processo seletivo no dia 24-10-2018, através de 
documento dirigido ao Diretor (modelo disponível em: www.
iq.unesp.br =\> Graduação =\> Formas de Ingresso =\>Trans-
ferências) e protocolado na Seção Técnica de Comunicações do 
Instituto de Química, no horário das 8h30 às 11h e das 14h30 
às 17h30;

5.2 - O recurso interposto fora do prazo ou fora do local 
especificado no subitem 5.1 não será aceito;

5.3 - Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telex, 
telegrama, e-mail ou outro meio que não o especificado neste 
Edital;

5.4 - Os resultados dos recursos e a Convocação para Matrí-
cula serão divulgados no dia 26-10-2018, site: www.iq.unesp.
br =\> Graduação =\> Formas de Ingresso =\> Transferência.

6.Da Matrícula:
6.1 - O candidato classificado, que não for aluno regular-

mente matriculado no Instituto de Química, e que de acordo com 
sua classificação, tiver direito à matrícula, deverá:

6.1.1 - Enviar e-mail para sg@iq.unesp.br a partir do dia 
26-10-2018 para solicitar o Atestado de Vaga e retirá-lo na 
Seção Técnica de Graduação do Instituto de Química a partir 
de 29-10-18;

6.1.2 - Comparecer à Seção Técnica de Graduação da 
Unidade de origem munido (a) do Atestado de vaga, para 
requerer a Guia de Transferência para o Instituto de Química 
- UNESP - Câmpus de Araraquara e solicitar um comprovante/
recibo/protocolo do requerimento, de acordo com o Artigo 19°, 
da Resolução UNESP 74, de 9-10-2017: “Os candidatos clas-
sificados oriundos de Instituições de Ensino Superior nacional 
somente poderão efetuar matrícula mediante apresentação de 
Guia de Transferência expedida pela Instituição de origem, ou, 
pelo menos, comprovante de havê-la requerido, caso em que 
têm prazo máximo de trinta dias para apresentá-la à Seção 
Técnica de Graduação da Unidade.”

6.1.3 - Comparecer à Seção Técnica de Graduação do 
Instituto de Química, da UNESP - Câmpus de Araraquara, para 
realizar matrícula, no dia 06-11-2018, das 9h às 11h30 ou das 
14h às 17h, apresentando os documentos abaixo:

a) Guia ou Comprovante/recibo/protocolo do requerimento 
da Guia de Transferência na Instituição/Faculdade/Universidade 
de Origem;

b) Certificado de conclusão do ensino médio ou curso equi-
valente (cópia autenticada ou original e cópia);

c) Histórico escolar completo do ensino médio ou curso 
equivalente (cópia autenticada ou original e cópia);

d) Certidão de nascimento ou casamento (cópia autenticada 
ou original e cópia);

e) Título de Eleitor para brasileiros maiores de 18 anos 
(cópia autenticada ou original e cópia);

f) Documento que comprove estar em dia com o serviço 
militar, para brasileiros maiores de 18 anos do sexo masculino 
(cópia autenticada ou original e cópia);

g) 1 Foto 3x4 recente (cópia autenticada ou original e 
cópia).

6.2 O candidato classificado que for aluno regularmente 
matriculado no IQAr - Instituto de Química e, que de acordo 
com sua classificação, tiver direito à matrícula deverá, obriga-

 Universidade Estadual 
Paulista
 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA

 FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS
 Despacho do Diretor, de 24-9-2018
Desligando Angélica Passos da Silva, RG MG-15.402.257, 

do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários - Mes-
trado, com fundamento no artigo 18, inciso I, do Regulamento 
do Programa.

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS
 Despacho do Diretor, de 18-9-2018
Ratificando, nos termos do artigo 26, da Lei Federal 

8.666-93, atualizada pelas Leis Federais 8.883-93 e 9.648-98, a 
inexigibilidade de licitação prevista no caput do artigo 25 da Lei 
Federal, e suas alterações, para aquisição de materiais de con-
sumo de laboratórios - Proc. FCF/C.Ar. 483/2018, no valor de R$ 
27.000,00, da empresa Promega Biotecnologia do Brasil Ltda.

 INSTITUTO DE QUÍMICA
 DIVISÃO TÉCNICA ACADÊMICA
Comunicado
Edital D-DTA-004, de 25-9-2018
Abertura de vagas para o processo de transferência interna 

para os Cursos de Graduação em Química e Engenharia Química.
Estarão abertas, das 9h do dia 03 de outubro às 17h do 

dia 05-10-2018, as inscrições para o processo seletivo de 
transferência interna de 2019, para preenchimento de vagas nos 
Cursos de Graduação em Química (Bacharelado e Licenciatura) 
e Engenharia Química.

1.Das Vagas:
Bacharelado em Química - Período Integral - 05 vagas
Licenciatura em Química - Período Noturno - 02 vagas
Engenharia Química - Período Integral - 03 vagas
O processo de transferência interna é destinado aos alunos 

regularmente matriculados em Cursos da UNESP, procedente 
dos seguintes cursos de graduação ou área de conhecimento, 
como segue:

1.1 Química: Cursos da Área de Ciências Exatas, tendo como 
preferência, na ordem, os cursos de Química, de Engenharia 
Química e de Curso de Farmácia Bioquímica.

1.2 Engenharia Química: Cursos da Área de Ciências Exatas, 
tendo preferência, na ordem, os cursos de Engenharia, e os 
cursos de Química;

2.Das Inscrições:
2.1 - As inscrições serão efetuadas unicamente via internet. 

O candidato poderá se inscrever e concorrer somente a uma 
vaga. Para se inscrever o candidato deverá:

a) Acessar o site www.iq.unesp.br =\> Graduação =\> 
Formas de Ingresso =\> Transferência, durante o período de 
inscrição, com início às 9h do dia 03-10-2018 e término às 17h 
do dia 05-10-2018;

b) Localizar no site o item “Transferência Interna 2019”;
c) Ler o respectivo Edital e efetuar a Inscrição on line 

(Link: https://sistemas.unesp.br/academico/publico/transferen-
cia.action);

d) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 
68,00, por depósito em conta, transferência bancária ou DOC na 
seguinte conta corrente:

Favorecido: Instituto de Química
Banco do Brasil
Agência: 6933-7
Conta Corrente: 130102-0
Razão Social: Universidade Estadual Paulista "Júlio de 

Mesquita Filho"
CGC/CNPJ: 48.031.918/0027-63
Ou ainda realizar o pagamento da taxa junto à Seção Téc-

nica de Finanças do Instituto de Química - UNESP - Câmpus de 
Araraquara (endereço no subitem abaixo), de 2ª a 6ª feira, das 
8h às 12h e das 13h30 às 17h30, até o dia 05-10-2018;

e) Encaminhar os documentos abaixo (subitem 2.2), por 
meio dos Correios - Sedex - com data de postagem até 05-10-
2018 ou entregar pessoalmente o envelope devidamente lacra-
do*, identificado e protocolado na Seção Técnica de Comunica-
ções do Instituto de Química - Campus de Araraquara (endereço 
abaixo), no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30, 
até o dia 05-10-2018.

Endereço para Envio dos Documentos:
Instituto de Química - Unesp - Câmpus de Araraquara
A/C Seção Técnica de Graduação - Transferência Interna 

2019
Rua Prof. Francisco Degni, 55 - Quitandinha
CEP 14800-060 - Araraquara - SP
Atenção: Os candidatos que entregarem os documentos 

pessoalmente para serem protocolados na Seção Técnica de 
Comunicações, deverão manter o requerimento (item 2.2 - alí-
nea a) deste Edital) fora do envelope, para que o mesmo possa 
ser protocolado junto ao envelope lacrado com o restante da 
documentação no momento da inscrição.

2.2 - Documentos necessários, para envio conforme subitem 
2.1.:

a) Requerimento dirigido ao Diretor do IQAr, de acordo com 
o modelo disponível na página da Seção Técnica de Graduação, 
encaminhado via protocolo, ou por correio expresso (Sedex).

b) Comprovante ou Atestado oficial e atualizado de regu-
laridade de matrícula, expedido pela Unidade de origem ou 
emitido com autenticação eletrônica válida (original ou cópia 
autenticada em cartório);

c) Histórico Escolar “Sujo” oficial completo do curso, e de 
outros cursos de graduação cursados anteriormente (quando for 
o caso), contendo a carga horária e/ou número de créditos de 
cada disciplina cursada, inclusive de estágios e outras atividades 
curriculares, com as respectivas frequências e notas obtidas, 
incluindo aprovações e reprovações, expedido pela Unidade de 
origem ou emitido com autenticação eletrônica válida (original 
ou cópia autenticada em cartório);

d) Planos de Ensino ou Programa das Disciplinas cursadas 
e aprovadas do curso superior de origem, e de outros cursos de 
graduação cursados anteriormente (quando for o caso), com 
todas as folhas carimbadas e/ou rubricadas pela Unidade de 
origem ou emitido com autenticação eletrônica válida (originais 
ou cópias autenticadas em cartório);

e) Cópia simples de um documento de identidade com foto 
e do CPF (em folha A4);

f) Cópia simples do comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição, no valor de R$ 68,00;

g) Quando for o caso, Certificado ou Atestado que comprove 
a aprovação, com frequência e nota de disciplinas cursadas 
como aluno especial na UNESP e/ou em outras instituições de 
ensino superior, com os respectivos Planos de Ensino com todas 
as folhas carimbadas e/ou rubricadas pela Unidade de origem ou 
emitido com autenticação eletrônica válida (originais ou cópias 
autenticadas em cartório).

Observação: Os alunos oriundos do próprio Instituto de 
Química deverão entregar apenas os documentos exigidos nos 
itens: a e f.

2.3 - Não serão aceitos documentos com data de postagem 
após 05-10-2018, bem como pagamento de inscrição com data 

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

 Despacho da Superintendente, de 21-9-2018
Processo USP: 18.1.1224.62.9
Modalidade: Preg. Eletrônico - Bec Reg. de Preço - Menor 

Preço - 122/2018.
Homologo o procedimento licitatório referente ao Pregão 

acima especificado, conforme Ata da Sessão Pública, de 3-7-
2018, e Autorizo a despesa.

 Despacho do Superintendente, de 24-9-2018
Processo USP: 18.1.1034.62.5
Modalidade: Preg. Bec - Reg. de Preço - Menor Preço - 

167/18.
Homologo o procedimento licitatório referente ao Pregão 

acima especificado, conforme decisão do Pregoeiro em Ata da 
Sessão Pública, de 9-8-2018, e Autorizo a despesa.

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E 
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS

 Comunicado
Publicação Trimestral
Pregão 002/2018 - IAG-USP
Processo 2018.1.286.14.0
Objeto da Licitação: Prestação de serviço de manutenção 

preventiva e corretiva em Condicionadores de Ar.
Atendendo ao disposto no artigo 5º, parágrafos II e VIII, do 

Decreto 47.945, de 16-7-2003, informamos que os preços regis-
trados na Ata de Registro de Preços disponíveis no sitio www.
usp.br/licitacoes, link Ata Registro de Preços, não foram altera-
dos e encontram-se dentro dos preços praticados no mercado.

 COMISSÃO DE COOPERAÇÃO NACIONAL E INTERNA-
CIONAL

Resumo de Convênio Acadêmico
Processo: 2018.1.474.14.1
Partícipes: Instituto de Astronomia, Geofsica e Ciências 

Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG/USP) e o Insti-
tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
do Sul - Campus Jardim (IFMS/JD).

Objeto: Estabelecer as condições para a execução do Pro-
jeto Três Bacias.

Vigência: De 24-09-2018 a 23-09-2023.
Data da assinatura: 24-09-2018.
 SERVIÇO DE GRADUAÇÃO
Extrato de Convênio
Processo: 2018.1.449.14.7. Partícipes: Instituto de Astro-

nomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas e a Geometodos 
Levantamentos Geofísicos Ltda. Objeto: O presente convênio 
objetiva estabelecer as condições indispensáveis à viabilização 
de concessão de estágio de complementação educacional junto 
à Concedente de Estágio aos estudantes regularmente matri-
culados nos cursos de Bacharelado em Astronomia, Geofísica e 
Meteorologia da Instituição de Ensino. Vigência: 5 anos, a partir 
da data de sua assinatura. Data da assinatura: 30-8-2018.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO

 Retificação do D.O. de 20-9-2018
Na Portaria ICMC-84, de 9-3-2018, publicada na página 

54, que dispõe sobre a eleição dos representantes discentes de 
pós-graduação junto aos Colegiados do Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade São 
Paulo, Campus de São Carlos;

Onde se lê:
Artigo 4º - A representação discente de pós-graduação 

ficará assim constituída:
e) Comissão Coordenadora de Programa - Estatística - CCP-

-PIPGES
2 alunos da pós-graduação + respectivos suplentes
Leia-se:
Artigo 4º - A representação discente de pós-graduação 

ficará assim constituída:
e) Comissão Coordenadora de Programa - Estatística - CCP-

-PIPGES
1 aluno da pós-graduação + respectivo suplente
 Retificação do D.O. de 20-9-2018
Na Portaria ICMC-85, de 9-3-2018, publicada na página 

54, que dispõe sobre a eleição dos representantes discentes de 
graduação junto aos Colegiados do Instituto de Ciências Mate-
máticas e de Computação (ICMC) da Universidade São Paulo, 
Campus de São Carlos;

Onde se lê:
Artigo 4º - A representação discente de graduação ficará 

assim constituída:
a) Comissão de Estágio - CE
1 aluno da graduação + respectivo suplente
Leia-se:
Artigo 4º - A representação discente de graduação ficará 

assim constituída:
a) Comissão Coordenadora de Curso - Engenharia de Com-

putação - CoC - EngComp
1 aluno da graduação + respectivo suplente

 INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS

 Comunicado
Comunicamos que na publicação do D.O. de 24-8-2018, 

página 50, referente ao Processo 17.1.00162.76.9 - Partícipes: 
USP/IFSC, FAFQ e a HTM Indústria de Equipamentos Eletro-
-Eletrônicos Ltda. - fica ajustado o prazo de vigência do convênio 
assinado em 23-3-2017 para 24 meses. Data da assinatura: 
16-8-2018.

 Universidade Estadual 
de Campinas
 REITORIA

 DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO

 DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Divisão de Contratos
 Termo de Reajuste de Preços de Contrato
Carta-Contrato 337/2015 - Processo 36-P-24641/2014.
Contratante: Universidade Estadual de Campinas.
Contratada: Bump Impermeabilização e Dedetização Ltda. - EPP.
Com fundamento no art. 65, § 8º, da Lei Federal 8.666/93, 

ficam os preços unitários contratados reajustados em 2,29%, 
a partir de 01-10-2017, de acordo com previsão contida na 
Cláusula 6 da carta-contrato em epígrafe, conforme variação do 
IPC-FIPE - Decreto Estadual 48.326/2003, no período 10/2016 a 
10/2017. Com este reajuste o novo valor da carta-contrato será 
de R$ 6.994,62. (Apostilamento 2).

Termo de Reajuste de Preços de Contrato
Carta-Contrato 332/2015 - Processo 01-P-29609/2014.
Contratante: Universidade Estadual de Campinas.
Contratada: Chemgard Química Ambiental Importação e 

Exportação Ltda.
Com fundamento no art. 65, § 8º, da Lei Federal 8.666/93, 

ficam os preços unitários contratados reajustados em 2,30%, 
a partir de 18-11-2017, de acordo com previsão contida na 
Cláusula 6 da carta-contrato em epígrafe, conforme variação do 
IPC-FIPE, no período 11/2016 a 10/2017. Com este reajuste o 
novo valor da base mensal da carta-contrato será de R$ 194,37. 
(Apostilamento 2).

Administrador
Realce
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