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 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Centro de Energia Nuclear na Agricultura
Extrato de Contrato
CONTRATO Nº: 13/2021
PROCESSO: 21.1.00298.64.9
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: STARTEK Serviços Técnicos Ltda.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVICO DE MANU-

TENCAO OU CONSERVACAO DE COBERTURA
MODALIDADE: Dispensa"Compra Direta"
PARECER JURÍDICO: PG.P. 1424/19-RUSP e PG.P. 15795/20-

RUSP, emitidos pela Procuradoria Geral em 18/10/2019 e 
19/03/2020, respectivamente.

VALOR DO CONTRATO: 17.460,00
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência adstrita ao 

recebimento definitivo de seu objeto e seu respectivo paga-
mento.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
12.122.1043.6351

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 
3.3.90.39.79

DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2021

 SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

 CENTRO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO DE SÃO CARLOS
 SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pregão nº 10/2021-STI
OFERTA DE COMPRA Nº: 102105100582021OC00045
OBJETO: Aquisição de servidor dual.
INTERESSADO: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – STI/

CeTI-SC
Despacho de 22/09/2021
CONVALIDAÇÃO
Processo nº2021.1.60.84.7
A vista do Parecer PG. P. nº15929/2021 e da justificativa 

apresentada pela Seção de Compras -- CeTl-SC, validada pelo 
Superintendente de Tecnologia da Informação, e considerando 
o disposto no artigo 3º do Decreto Estadual nº 47.297/2002, no 
inciso l do artigo lº da Portaria GR 6.561/2014 e no artigo ll da 
Lei Estadual nº 10.177/1998, CONVALIDO o ato de designação 
do Pregoeiro e da Equipe de Apoio pela PORTARIA STI Nº 
004/2021. de 23/06/2021 (fls.25), publicada no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo de 25/06/2021-Seção l.

Gabinete do Reitor, 22/09/2021.

 EDITORA DA USP

 TERMO ADITIVO
Processo: 2019.1.456.91.8
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Cessão de Direitos 

Autorais e de Edição assinado em 02/12/2020, entre a Univer-
sidade de São Paulo, por meio de sua Editora – Edusp e Rafael 
Faraco Benthien (org.), para a edição da obra “A Magia no 
Mundo Greco-Romano, de Henri Hubert”

Pelo presente termo aditivo, fica aditada a cláusula que 
segue:

7. A publicação da primeira edição da obra “A Magia no 
Mundo Greco-Romano, de Henri Hubert”, terá uma tiragem 
de 700 (setecentos) exemplares e o preço de capa de R$42,00 
(quarenta e dois reais).

Ficam ratificadas e em vigência as demais cláusulas do 
contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado 
no presente Termo Aditivo.

Termo assinado em 23/09/2021
 EDITORA DA USP
Extrato de Contrato Edição
Contratante: Editora da Universidade de São Paulo
Contratado: Alvaro Santos Simões Junior
Contrato de edição da obra: "Do Missal aos Últimos Sone-

tos: Cruz e Sousa na Imprensa Carioca (1893-1905)"
Vigência: 5 anos a partir da data da assinatura
Data da assinatura: 22-09-2021
Processo: 2021.1.230.91.2

 AGÊNCIA USP DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA 
NACIONAL E INTERNACIONAL

 Resumo de Convênio
Proc. USP 2019.1.20726.1.5;
Partícipes: Universidade de São Paulo e a "Universidad de 

Granada" (Espanha);
Objeto: cooperação acadêmica em todas as áreas disponí-

veis em ambas as universidades, a fim de promover o intercâm-
bio de estudantes das respectivas instituições;

Vigência: de 14-09-2021 a 13-09-2025;
Data da assinatura do Convênio: 22-07-2021;
Data da assinatura do Termo Aditivo ao Convênio: 14-09-

2021.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

 COMUNICADO Nº 1 DA COMISSÃO ELEITORAL
A Comissão Eleitoral informa que não houve inscrições de 

candidaturas para a direção e vice-direção da EACH no período 
compreendido entre 13 e 22 de setembro. Pelo disposto no caput 
do Artigo 5º da Portaria EACH 31/2021, de 9 de agosto de 2021, 
as inscrições serão reabertas entre os dias 27 de setembro e 6 
de outubro, estando agora também os Professores Associados 2 
e 1 aptos a integrar as chapas.

São Paulo, 22 de setembro de 2021.
Paulo Santos de Almeida
Presidente da Comissão Eleitoral

 SEÇÃO DE GRADUAÇÃO
 RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOE DE 04/09/2021, 

PODER EXECUTIVO I, SEÇÃO I, PÁGINA 80. Edital ATAc 064/2021 
- Projeto de pesquisa de Empreendedorismo de Impacto Social 
a partir das Indústrias Culturais e Criativas (EISICC 2) – Fase 2

Onde se lê: Artigo 6º – As bolsas terão vigência de um ano, 
no período de 28 de setembro de 2021 a 22 de agosto de 2022, 
sem possibilidade de prorrogação.

Leia-se: Artigo 6º – As bolsas terão vigência do período de 
05 de Outubro de 2021 a 22 de agosto de 2022, sem possibili-
dade de prorrogação.

Onde se lê: Artigo 12 - Os estudantes de graduação, que 
atenderem aos requisitos constantes no Artigo 11 e estiverem 
interessados em participar do projeto, deverão enviar uma carta 
de motivação e pontuação no Programa de Apoio à Permanên-
cia e Formação Estudantil – PAPFE, caso tenha, para o e-mail 
janemarq@usp.br, até às 12h de 13/09/2021, com o assunto 
“BOLSISTA IC”, informando seu nome completo e número USP.

Parágrafo único – Aqueles que não cumprirem o estabeleci-
do no caput deste artigo não serão considerados para a seleção.

Artigo 13 - Os estudantes selecionados serão informados 
por e-mail até às 17h de 17/09/2021.

Leia-se: Artigo 12 - Os estudantes de graduação, que 
atenderem aos requisitos constantes no Artigo 11 e estiverem 
interessados em participar do projeto, deverão enviar uma carta 
de motivação para o e-mail janemarq@usp.br, até às 12h de 
23/09/2021, com o assunto “BOLSISTA IC”, informando seu 
nome completo e número USP.

Parágrafo único – Aqueles que não cumprirem o estabeleci-
do no caput deste artigo não serão considerados para a seleção.

Artigo 13 - Os estudantes selecionados serão informados 
por e-mail até às 17h de 28/09/2021.

 MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA

 Portaria MAE 11, de 23 de setembro de 2021.
Designa os membros da representação dos Servidores Téc-

nicos e Administrativos junto ao Conselho Deliberativo e junto 
à Comissão Técnica-Administrativa do Museu de Arqueologia e 
Etnologia da Universidade de São Paulo.

O Diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia, de acordo 
com o disposto no Estatuto e Regimento Geral da Universidade 
de São Paulo, baixa a seguinte:

PORTARIA
Artigo 1° - Ficam designados os membros eleitos abaixo 

para representantes dos Servidores Técnicos e Administra-
tivos junto ao Conselho Deliberativo e junto à Comissão 
Técnica-Administrativa de acordo com a Portaria MAE 07, de 
17.07.2021.

I - Conselho Deliberativo - CD-MAE
- Kleber Rodrigues Bianchi – Titular
- Cleberson Henrique de Moura - Suplente
- Célia Maria Cristina Demartini - Titular
- Vago - Suplente
II - Comissão Técnica-Administrativa - CTA-MAE
- Célia Maria Cristina Demartini - Titular
- Cleberson Henrique de Moura – Suplente
Artigo 2° - Os mandatos serão de 2 (dois) e terão início em 

27 de setembro de 2021 com término em 26 de setembro de 
2023, nos termos do Inciso V do Artigo 11 e do Parágrafo Único 
do Artigo 17 do Regimento do MAE-USP.

Artigo 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura.

 Comunicado
A Comissão de Pós-Graduação do Programa de Arqueologia 

do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São 
Paulo comunica que os membros eleitos na eleição realizada 
no dia 15 de setembro de 2021, conforme Portaria SVGRAD-
POS-71/2021002, de 06 de agosto de 2021, para comporem 
a referida comissão foram: chapa composta por: Profa. Dra. 
Marília Xavier Cury (membro titular) e Prof. Dr. Camilo de Mello 
Vasconcellos (membro suplente) e chapa composta por: Profa. 
Dra. Fabíola Andréa Silva (membro titular) e Profa. Dra. Verônica 
Wesolowski de Aguiar e Santos (membro suplente). Os manda-
tos dos membros eleitos serão de 25 de setembro de 2021 a 24 
de setembro de 2023.

Serviço de Pós-Graduação
Museu de Arqueologia e Etnologia
Universidade de São Paulo
 RETIFICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DE 13/09/2021.
oNDE LE-SE: Ratifico o Ato Declaratório de Dispensa de 

Licitação, nos termos do Artigo 24, Inciso XXI da Lei n.º 8666/93 
e suas alterações, e conforme a Portaria GR 4683/2010, LEIA-SE: 
Ratifico o Ato Declaratório de Dispensa de Licitação, nos termos 
do Artigo 24, Inciso XXI da Lei n.º 8666/93 e suas alterações, e 
conforme a Portaria GR 4685/2010.

Interessado: Museu de Arqueologia e Etnologia.
Contratado: W Jet Comercial Ltda – EPP
Publique-se.
Prof. Dr. Paulo Antonio Dantas de Blasis
Diretor
Museu de Arqueologia e Etnologia
 RATIFICAÇÃO
Ratifico o Ato Declaratório de Dispensa de Licitação, nos 

termos do Artigo 24, Inciso XXI da Lei n.º 8666/93 e suas altera-
ções, e conforme a Portaria GR 4685/2010.

Interessado: Museu de Arqueologia e Etnologia.
Contratado: Carolina Tiemi Takiya Teixeira.
Publique-se.
Prof. Dr. Paulo Antonio Dantas de Blasis
Diretor
Museu de Arqueologia e Etnologia
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Museu de Arqueologia e Etnologia
Extrato de Contrato
CONTRATO Nº: 6/2021
PROCESSO: 21.1.00141.71.5
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: REVOLUTION ENSINO DE ARTES VISUAIS 

LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVICO OPERACIO-

NAL DE CURSO E TREINAMENTO
MODALIDADE: Dispensa"Compra Direta"
PARECER JURÍDICO: PG.P. 1424/19-RUSP e PG.P. 15795/20-

RUSP, emitidos pela Procuradoria Geral em 18/10/2019 e 
19/03/2020, respectivamente.

VALOR DO CONTRATO: 3.558,00
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência adstrita ao 

recebimento definitivo de seu objeto e seu respectivo paga-
mento.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
12.122.1043.6351, 12.364.1043.5304

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 
3.3.90.39.61

DATA DA ASSINATURA: 23 de setembro de 2021

 MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA

 Retificação:
No Edital CPG nº 03/2022 de abertura de inscrições para 

o processo seletivo para ingresso no Mestrado, Doutorado e 
Doutorado Direto do Programa de Pós-Graduação Interunidades 
em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo, 
publicado no DOE de 03/09/2022, PG 80, Seção I, onde lê-se:

Estarão abertas no período de 13 a 15/10/2021 as inscrições 
para o preenchimento de 16 (dezesseis) vagas para o curso de 
Mestrado e de 12 (doze) vagas para o curso de Doutorado (nas 
modalidades Doutorado e Doutorado Direto) do Programa de 
Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte da 
Universidade de São Paulo, para ingresso no primeiro semestre 
de 2022.

Leia-se:
Estarão abertas no período de 13 a 15/10/2021 as inscrições 

para o preenchimento de 16 (dezesseis) vagas para o curso de 
Mestrado e de 14 (catorze) vagas para o curso de Doutorado 
(nas modalidades Doutorado e Doutorado Direto) do Programa 
de Pós-Graduação Interunidades Estética e História da Arte da 
Universidade de São Paulo, para ingresso no primeiro semestre 
de 2022.

 CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA 
AGRICULTURA

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Centro de Energia Nuclear na Agricultura
Extrato de Contrato
CONTRATO Nº: 12/2021
PROCESSO: 21.1.00182.64.0
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: STARTEK Serviços Técnicos Ltda.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVICO DE DEDE-

TIZACAO
MODALIDADE: Dispensa"Compra Direta"
PARECER JURÍDICO: PG.P. 1424/19-RUSP e PG.P. 15795/20-

RUSP, emitidos pela Procuradoria Geral em 18/10/2019 e 
19/03/2020, respectivamente.

VALOR DO CONTRATO: 16.900,00
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência adstrita ao 

recebimento definitivo de seu objeto e seu respectivo paga-
mento.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
12.364.1043.5305

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 
3.3.90.39.36

DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2021

c) Comprovante de submissão de um artigo científico, pro-
veniente da dissertação ou de assunto relacionado ao seu tema 
e que tenha o orientador do aluno como coautor, a periódico 
com JCR superior a 0,1 (considerando-se o mais recente em 
relação à data do depósito), e cópia digital do artigo submetido;

d) Carta ou e-mail do orientador confirmando as informa-
ções relacionadas aos artigos indicados nas letras “b” e “c” 
deste item.

XI.3.1.1. A todos os membros (titulares e suplentes) será 
encaminhado o arquivo digital da dissertação.

XI.3.2. Para solicitar a realização da sessão de Defesa Final 
de Doutorado e Doutorado Direto, o aluno deverá apresentar, até 
o final do expediente do último dia do seu prazo regimental, o 
formulário de depósito e sugestão de comissão julgadora devi-
damente preenchido e assinado pelo estudante e orientador, e 
os seguintes elementos:

a) O arquivo digital da tese;
b) Comprovante de aceite de apresentação de um artigo 

em evento cientifico, que deverá ter o orientador do aluno como 
coautor, e cópia digital do artigo a ser apresentado;

c) Comprovante de submissão, aprovação para publicação 
ou publicação de um artigo científico, proveniente da tese ou 
de assunto relacionado ao seu tema e que tenha o orientador 
do aluno como coautor, a periódico com JCR superior a 0,1 
(considerando-se o mais recente em relação à data do depósito), 
e cópia digital do artigo;

d) Carta ou e-mail do orientador confirmando as informa-
ções relacionadas aos artigos indicados nas letras “b” e “c” 
deste item.

XI.3.2.1. A todos os membros (titulares e suplentes) será 
encaminhado o arquivo digital da tese.

XV. OUTRAS NORMAS
XV.1. Estágios de alunos de pós-graduação poderão ocor-

rer, com anuência do orientador e aprovação da CCP e CPG, 
seguindo as diretrizes de estágio de alunos de pós-graduação 
da Universidade de São Paulo.

XV.2. Casos omissos serão resolvidos pela CCP-PPGAO, se 
de sua competência.

RESOLUÇÃO CoPGr 8129, de 22 de setembro de 2021
Altera dispositivos do Regulamento do Programa de Pós-

-Graduação Interunidades em Enfermagem, com atividades con-
juntas da Escola de Enfermagem (EE) e Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto (EERP).

O Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade de São 
Paulo, de acordo com a aprovação da Câmara de Normas 
e Recursos do Conselho de Pós-Graduação, em sessão de 
15/09/2021, baixa a seguinte

RESOLUÇÃO:
Artigo 1º – O item XI do Regulamento do Programa de 

Pós-Graduação Interunidades em Enfermagem, baixado pela 
Resolução CoPGr 7781, de 04 de julho de 2019, passa a ter a 
redação conforme o anexo.

Artigo 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Artigo 3º – Ficam revogadas as disposições em contrário 
(Processo 2009.1.7044.1.1).

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
INTERUNIDADES EM ENFERMAGEM - EE/EERP:

XI - PROCEDIMENTOS PARA DEPÓSITO DA TESE
XI.1 Procedimentos
XI.1.1 O depósito da Tese deverá ser acompanhado de ofício 

do orientador certificando que o orientando está apto à defesa.
XI.1.2 O agendamento da defesa deverá ser em data poste-

rior a 20 dias após a aprovação da comissão julgadora pela CPG.
XI.1.3 O orientador deverá informar, por escrito, à CPG 

sobre a data e hora da defesa com antecedência mínima de 
dez dias úteis.

XI.1.4 O prazo máximo para defesa da Tese será de 105 
(cento e cinco) dias contados a partir da primeira designação da 
Comissão Julgadora pela CPG.

XI.1.5 O Serviço de Pós-Graduação dará ciência aos mem-
bros da Comissão Julgadora e demais órgãos sobre as informa-
ções relacionadas à data, horário e local da defesa.

XI.1.6 A sessão pública de defesa da Tese consiste da expo-
sição da síntese do trabalho realizado pelo candidato, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos e arguição realizada pelos 
membros da Comissão Julgadora.

XI.1.7 Na sessão pública de defesa da Tese, um membro da 
Comissão Julgadora poderá participar por meio de videoconfe-
rência ou outro suporte eletrônico à distância equivalente.

XI.1.8 A sessão pública de defesa da Tese não deverá 
exceder a duração de três horas no Mestrado e cinco horas no 
Doutorado.

XI.1.9 Cada examinador terá até vinte minutos para sua 
arguição, tendo o candidato igual tempo para resposta.

XI.1.10 Imediatamente após o encerramento da arguição, 
cada examinador expressará seu julgamento em sessão secreta, 
considerando o candidato aprovado ou reprovado. O candidato 
que obtiver aprovação da maioria dos examinadores será con-
siderado aprovado.

XI.1.11 A Comissão Julgadora dará ciência do julgamento 
ao candidato e apresentará relatório de seus trabalhos à CPG 
para homologação.

XI.1.12 Será expedido atestado comprobatório da defesa 
de Tese após homologação do relatório da Comissão Julgadora 
pela CPG.

XI.2 Formato das Teses de Doutorado
XI.2.1 A Dissertação/Tese no curso de Doutorado e Doutora-

do Direto, deverá ser apresentada em um dos formatos:
XI.2.1.1 Texto contemplando, pelo menos, os seguintes 

itens: elementos pré-textuais (capa com nome do autor, título do 
trabalho, local e data; contra-capa com nome da unidade, nome 
do autor, título do trabalho, nome do orientador, local e data; 
lista de figuras, ilustrações, equações e tabelas; resumo em por-
tuguês, abstract em inglês, resumen em espanhol), introdução, 
material e métodos, resultados, discussão, conclusões e/ou con-
siderações finais. O(a) estudante deverá entregar comprovante 
de publicação e/ou submissão de, no mínimo um artigo científico 
relacionado ao tema da tese, em periódico com arbitragem e 
indexação, e autoria com o orientador.

XI.2.1.2 Conjunto de no mínimo dois artigos (publicados 
e/ ou aceitos). Quando a Tese for apresentada na forma de 
conjunto de artigos, o material apresentado deverá conter intro-
dução que delimite o objeto de estudo e a organização lógica 
do conjunto de artigos publicados e/ou aceitos e considerações 
finais. No caso de artigo(s) publicado(s) e/ou aceitos, o enca-
minhamento desse(s) para os periódicos deverão ser durante o 
período do curso (Doutorado, Doutorado Direto). O(a) estudante 
deverá ser o primeiro autor e o tema relacionado a temática da 
tese, e em autoria com o orientador, em revistas com fator de 
impacto, sendo pelo menos um artigo em periódico de circula-
ção internacional. Os artigos publicados e/ou aceitos deverão 
responder os objetivos da tese e poderão ser apresentados nos 
idiomas português, inglês ou espanhol. Os artigos publicados e/
ou aceitos deverão ser utilizados apenas uma única vez pelo seu 
primeiro autor, que deve verificar se é necessária autorização 
para uso a partir do copyright assinado. Deverá seguir como 
apêndice, as contribuições de cada autor nos artigos.

XI.3 Depósito de Teses
XI.3.1 O depósito da tese será efetuado pelo(a) aluno(a), 

exclusivamente via digital, no Sistema Janus, preferencialmente 
nas 72 horas que antecedem o último dia do seu prazo regimen-
tal. A tese deverá ser anexada, na íntegra, em PDF.

XI.3.2 O depósito da tese deverá ser acompanhado de: 
(i) declaração do orientador de anuência de depósito e que o 
trabalho foi submetido à análise de similaridade.

XI.3.3 Em caso de mudança de nome, o aluno deve apre-
sentar cópia da documentação oficial (certidão de casamento/
averbação de divórcio, documento comprobatório ou documento 
expedido pela justiça) e RG.

O Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade de São 
Paulo, de acordo com a aprovação da Câmara de Normas 
e Recursos do Conselho de Pós-Graduação, em sessão de 
15/09/2021, baixa a seguinte

RESOLUÇÃO:
Artigo 1º – Os itens VII.9.4, VII.9.5, X.6, XI e XV, do Regu-

lamento do Programa de Pós-Graduação em Administração de 
Organizações, baixado pela Resolução CoPGr 7959, de 22 de 
junho de 2020, passam a ter a redação conforme o anexo.

Artigo 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Artigo 3º – Ficam revogadas as disposições em contrário 
(Processo 2016.1.15699.1.0).

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES - FEARP:

VII. EXAME DE QUALIFICAÇÃO (EQ)
VII.9.4. Mestrado
VII.9.4.1. Para inscrição no Exame de Qualificação, o aluno 

de Mestrado deverá apresentar:
a) O formulário de inscrição e sugestão de comissão exa-

minadora devidamente preenchido e assinado pelo estudante 
e orientador;

b) O arquivo digital do projeto de pesquisa.
VII.9.5. Doutorado e Doutorado Direto
VII.9.5.1. Para inscrição no Exame de Qualificação, o aluno 

de Doutorado ou Doutorado Direto deverá apresentar:
a) O formulário de inscrição e sugestão de comissão exa-

minadora devidamente preenchido e assinado pelo estudante 
e orientador;

b) O arquivo digital do projeto de pesquisa;
c) Comprovante de submissão de um artigo científico em 

periódico com JCR superior a 0,1 (considerando-se o mais recen-
te em relação à data da inscrição no exame de qualificação), que 
deverá ter o orientador do aluno como coautor, e cópia digital 
do artigo submetido;

d) Carta ou e-mail do orientador confirmando as informa-
ções relacionadas ao artigo indicado na letra “c” deste item.

X. ORIENTADORES E COORIENTADORES
X.6. Recredenciamento de Orientadores
X.6.1. Para recredenciamento como orientador pleno de 

Mestrado, o solicitante deverá atender aos seguintes requisitos:
a) Ter projeto de pesquisa aderente a uma das linhas de 

pesquisa do PPGAO;
b) Demonstrar produtividade através da publicação, nos 

últimos 4 (quatro) anos, de no mínimo 3 (três) artigos em 
periódicos científicos listados nos 3 (três) estratos superiores 
do Qualis Capes da Área da Administração, ou com JCR ou 
H-Scopus equivalente aos referidos estratos;

c) Ter pelo menos 1 (um) orientado concluído ou em anda-
mento de Mestrado no PPGAO;

d) A partir do segundo recredenciamento no PPGAO, ter 
publicado um artigo científico, advindo de dissertação ou tese 
que tenha orientado e sido defendida no PPGAO há, no máximo, 
3 (três) anos da data da solicitação de recredenciamento, em 
periódico com JCR superior a 0,5 ou H-Scopus superior a 10 
(considerando-se o JCR ou H-Scopus mais recente em relação à 
data do pedido de recredenciamento);

e) Comprovar a submissão de projeto de pesquisa para 
obtenção de financiamento externo à USP (ver item X.7), 
ocorrida até 12 (doze) meses antes da solicitação de recreden-
ciamento no PPGAO; ou a participação em projeto de pesquisa 
com financiamento externo à USP, no período atual de avaliação 
da CAPES;

f) Ter ministrado pelo menos 1 (uma) disciplina sob respon-
sabilidade do PPGAO ou com a colaboração do Programa nos 
últimos 36 meses.

X.6.2. Para recredenciamento como orientador pleno de 
Doutorado, o solicitante deverá atender aos seguintes requisitos:

a) Ter projeto de pesquisa aderente a uma das linhas de 
pesquisa do PPGAO;

b) Demonstrar produtividade através da publicação, nos 
últimos 4 (quatro) anos, de no mínimo 3 (três) artigos em 
periódicos científicos listados nos 3 (três) estratos superiores 
do Qualis Capes da Área da Administração, ou com JCR ou 
H-Scopus equivalente aos referidos estratos;

c) Ter pelo menos 1 (um) orientado concluído ou em anda-
mento de Mestrado ou Doutorado no PPGAO;

d) A partir do segundo recredenciamento no PPGAO, ter 
publicado dois artigos científicos, advindos de dissertação ou 
tese que tenha orientado e sido defendida no PPGAO há, no 
máximo, 3 (três) anos da data da solicitação de recredenciamen-
to, em periódico com JCR superior a 0,5 ou H-Scopus superior a 
10 (considerando-se o JCR ou H-Scopus mais recente em relação 
à data do pedido de recredenciamento);

e) Comprovar a submissão de projeto de pesquisa para 
obtenção de financiamento externo à USP (ver item X.7), 
ocorrida até 12 (doze) meses antes da solicitação de recreden-
ciamento no PPGAO; ou a participação em projeto de pesquisa 
com financiamento externo à USP, no período atual de avaliação 
da CAPES;

f) Ter ministrado pelo menos 1 (uma) disciplina sob respon-
sabilidade do PPGAO ou com a colaboração do Programa nos 
últimos 36 meses.

XI. PROCEDIMENTOS PARA DEPÓSITO DA DISSERTAÇÃO/
TESE

XI.1. Formato das Dissertações de Mestrado
O trabalho final no curso de Mestrado será apresentado na 

forma de uma Dissertação, que deverá respeitar os seguintes 
itens:

a) Capa com o nome da Universidade, da Unidade, do 
Departamento, do Programa, do autor, do orientador e do 
coorientador (se houver); a capa ainda deverá trazer o título e 
subtítulo do trabalho, o número de volumes (se houver mais de 
um), o local e ano de publicação;

b) Contracapa com o nome do Reitor da Universidade, do 
Diretor da Unidade e do Chefe do Departamento;

c) Folha de rosto com o nome do autor, o título e subtítulo 
(se houver) do trabalho, a natureza do trabalho, o nome do 
Programa, o nome da Universidade, o grau pretendido, o nome 
do orientador e coorientador (se houver), o número de volumes 
(se houver mais de um), o local e ano de publicação; no verso da 
folha de rosto deverá constar a ficha catalográfica;

d) Texto do trabalho respeitando as Diretrizes para Apresen-
tação de Dissertações e Teses da USP.

XI.2. Formato das Teses de Doutorado
O trabalho final no curso de Doutorado será apresentado 

na forma de uma Tese, que deverá respeitar os seguintes itens:
a) Capa com o nome da Universidade, da Unidade, do 

Departamento, do Programa, do autor, do orientador e do 
coorientador (se houver); a capa ainda deverá trazer o título e 
subtítulo do trabalho, o número de volumes (se houver mais de 
um), o local e ano de publicação;

b) Contracapa com o nome do Reitor da Universidade, do 
Diretor da Unidade e do Chefe do Departamento;

c) Folha de rosto com o nome do autor, o título e subtítulo 
(se houver) do trabalho, a natureza do trabalho, o nome do 
Programa, o nome da Universidade, o grau pretendido, o nome 
do orientador e coorientador (se houver), o número de volumes 
(se houver mais de um), o local e ano de publicação; no verso da 
folha de rosto deverá constar a ficha catalográfica;

d) Texto do trabalho respeitando as Diretrizes para Apresen-
tação de Dissertações e Teses da USP.

XI.3. Depósito de Dissertações ou Teses
XI.3.1. Para solicitar a realização da sessão de Defesa 

Final de Mestrado, o aluno deverá apresentar, até o final do 
expediente do último dia do seu prazo regimental, o formulário 
de depósito e sugestão de comissão julgadora devidamente pre-
enchido e assinado pelo estudante e orientador, e os seguintes 
elementos:

a) O arquivo digital da dissertação;
b) Comprovante de submissão de um artigo, que tenha o 

orientador do aluno como coautor, para apresentação em evento 
científico, e cópia digital do artigo submetido;


