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PORT.ARIA INTERNA FDRP N ' 022/2018, de 19 DE OUTUBRO DE 2018

Disp6e sobre a eleigao dos representantes discentes de
Graduagao junto a Congregagio, Conselho T6cnico
Administrativo, Comiss6es e Conselhos de Deparumentos
da FDRP/USP.

A Vice-Diretora da Faculdade de Direito de Ribeirio Prego da Universidade de Sio

Paulo, no uso de suas e atribuig6es legais e ivista do que disp6em o Estatuto e o Regimento

Gerd da USP, baixa a seguinte

PORTARIA

Artigo I ' - A escolha dos representantes discentes de Graduagao junto iCongregagao,
Conselho T6cnico Administrativo, Comiss6es e Conselhos dos Departamentos da
FDRP/USP, processor-se-f, nos termos da Segao ll do (hpftulo ll do Regimento Gerd, em
uma tinica fase, no dia 22/11/2018, das 10 is 17h30, por meio de sistema eletr6nico de

votagao e totalizagio de votos, podendo, em canter excepcional, ser utilizado sistema de
votagao convencional, de acordo com as regras dos artigos 10 a 14 delta Poruria.

Paragrafo 6nico -- (.).racteriza excepcionalidade, para os termos mencionados no

f@/// deste artigo:

a) e-ma#institucional USP desatualizado;

b) nio recebimento da senha de votagao via e-mad ou
c) dificuldade de acesso a internet

Aftigo 2' - A eleigao sera supervisionada por Comissio Eleitoral, composta paritariamente

por 2 (dois) docentes e 2 (doin) discentes de Graduagio.

S I ' - (1)s membros docentes da Comissio mencionada no f@#/ deste artigo serif
designados pda Vice-Diretora, dentre os integrantes da Congregagao.

S 2' - C)s representantes discentes de graduagao nos diferentes 6rgaos colegiados da

Unidade elegerao os membros discentes da Comissio Eleitoral paritfria, dentre os

seus peres que nio forem candidatos.

Artigo 3' - Poderio votar e ser votados os alunos regularmente matxiculados no curso de

graduagao de Direito da FDRP.
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S I ' - Sio elegiveis para a representagao discente os alunos de graduaQao regularmente

matriculados que tenham cursado pelo menos doze cr6ditos no conjunto dos dois
semestres imediatamente anteriores.

S 2' - Para os alunos ingressantes, matriculados no primeiro ou segundo semestre dos

cursos de graduagao, nio servo exigidos os requisitos referidos no parggrafo anterior.

Artigo 4' - A representagao discente de Graduagao ficarf assim constitufda:

a) Congregagao
I representante discente de Graduagao e respectivo suplente.

b) Conselho T6cnico Administrativo
-- I representante discente de Graduagao e respectivo suplente.

c) Comissio de Graduagao

- I representante discente de Graduagio e respectivo suplente.

d) Comissio de Pesquisa
-- I representante discente de GraduaQao e respectivo suplente.

e) Comissio de Cultura e Extensio Universitiria
- I representante discente de Graduagao e respectivo suplente.

f) Departamento de Direito Piiblico
I representante discente de GraduaQao e respectivo suplente.

g) Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bfsicas
-- I representante discente de Graduagao e respectivo suplente.

h) Departamento de Direito Privado e Processo Civil

- I representante discente de Graduagio e respectivo suplente.

i) Comissio de Relag6es Internacionais

-- I representante discente de Graduagao e respectivo suplente.

1) Comissio Coordenadora de Curio (CoC)
2 representantes discentes de Graduagao e respectivos suplentes.

1) Comissio de EstAgios
-- I representante discente de Graduagao e respectivo suplente.

k) Comissio de Biblioteca

- I representante discente de Graduagao e respectivo suplente.

k) Comissio Permanente de Publicag6es
- I representante discente de Graduagao e respectivo suplente.
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Artigo 5' - O eleitor poderf voter, no mfximo, no ndmero de alunos especificados no artigo
4' desta Poruria, dentre seus pares-

Artigo 6' - Cessad o mandato do representante discente que deixar de ser aluno regular de

Graduagao na FDRP.

DAINSCRlcAo

Artigo 7' - A Assist6ncia T6cnica Acad6mica desta Unidade receberf a partir da data de
publicagao desta Portaria at6 is .!&.!!Qf© do dia 9 de novembro de 2018.

7, atrav6s do e-mail atacfdip@usp.for, a inscrigao individual ou por chapa dos candidatos, em

formulfrio pr6prio, disponfvel na pfgina da Unidade ]b:snzldi11eile!:p:lisp:for, link eleig6es .

S I ' - A inscrigao dos candidatos deved ser acompanhada de atestado que comprove
estarem regulamlente matriculados, expedido pelo Servigo de Graduagio da
FDRP/USP.

S 2' - (1)s pedidos de inscrigio que estiverem de acordo com as normas estabelecidas

por esta Portaria servo deferidos pda Diretora.

S 3' - O quadro dos candidatos cuba inscrigao river sido deferida seri divulgado na
pfgina da FDRP (www.direitoro.uso.for, link eleig6es), a partir das 15 horan do dia 12
de novembro de 2018.

S 4' - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrigao poderao ser
encaminhados a Assist6ncia T6cnica Acad6mica, at6 is 17 horns do dia 14 de
novembro de 2018, peso email !!!acldj:p@llsp:l)r, e servo decididos pda Diretora. A

decisio sed divulgada na pfgina da FDRP (mreitoro.uso.for, link eleig6es) a
partir das 15 horas do dia 19 de novembro de 2018.

S 5' - As candidaturas deferidas seko relacionadas nas c6dula em ordem alfab6tica.

DA VOTAQAo E TOTALIZAQAo ELETR6NICA

Artigo 8' - A Assist6ncia T6cnica Acad6mica encaminharg aos eleitores, no..dia..fla..xolacw,

em seu e-mail institucional, o endereQO eletr6nico do sistema de votagio e a senha de acesso
com a qual o eleitor poded exercer seu voto.

Artigo 9' - O sistema eletr6nico contabilizarg coda voto, assegurando-the o sigilo e a
inviolabilidade.
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DAVOTAgAOCONVENCIONAL

Artigo 10 - A votagio convencional a que se refere o artigo I ' iwpxu sed reahzada no dia 22

de novembro de 2018, das 10 ds 17h30, na Segao de Apoio Acad6mico da FDRP, sala D-
310, 2' andar, Bloco D da FDRP/USP.

Artigo ll -- No local da votagio, sed instalada a Mesa Eleitoral, presidida por um membro
do compo docenoe, que ted pam auxilif-lo dots mesfrios designados dentre os servidores do
compo administrativo, cor+orme segue:

Presidente: Prof. Dr. Jair Aparecido (hrdos o
Mesfria: Silvia Estevam Yamamoto Cdvelaro

Mesfrio: Felipe Augusto Barroso Maid Costa

Paragrafo iinico - O presidente da mesa eleitoral rubricar5 sodas as c6dulas no ato da
eleigao.

Artigo 12 -- O Servigo de Graduagao desta Unidade fomecerg as listas de comparecimento
pam assinatura dos eleitores.

Paragrafo inico A identificagao de coda votante sera leia mediante a apresentagao

de prova hfbil de identidade e confronto de seu nome com o constante nas listas

mencionadas no fl@#/ deste artigo.

Ardgo 13 - Nio sera permitido o voto por procuragao.

Artigo 14 - A apuragio deverf ser realizada imediatamente ap6s o t6m)ino da votagao, em
sessio publica, pda pr6pria mesa eleitoral.

DOSRESULT.ADOS

Artigo 15 - A totalizagao dos votos da eleigao, tanto no formato eletr6nico como no
convencional, sed divulgada na pfgina da FDjiP(wsn!;di!:eilQ!:tnlsp:bt, link eleig6es), no dia
23 de novembro de 2018, a partir das 15 horan.

Artigo 16 - (Xorrendo empath de votos, servo obedecidos, sucessivamente, os seguintes

crit6rios de desempate:
1 - o aluno mats idoso;

11 - o maior tempo de matdcula na USP.
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Artigo 17 -- Ap6s a divulgagao referida no Artigo 15, cabe recurso, no puzo de tr6s dias
iitPtq

Paragrafo iinico - O recurso a que se revere o padgmfo anterior deverg ser
encaminhado f Assist6ncia T6cnica Acad6mica, pelo email i!!acid!:p@llsp:for at6 as i7h do dia

28 de novembro de 2018 e seri decidido pda Diretora.

Artigo 18 -- Previamente a homologagio dos resultados da eleigao pda Diretom, nos termos
do inciso ll do artigo I ' da Poruria GR-6898, de 13.04.2018 (republicada no DOE de
27.04.2018), a Diretoria da Unidade, deved remeter o processo a Procuradoria Gerd, para
anflise da sua regularidade formal.

Paragrafo 6nico O resultado final da eleigao, ap6s a homologagao pda Diretora,
seri divulgado na p4gina da FDRP (www.direitorp.usp.for, link eleig6es).

Artigo 19 - Os cason omissos nesta Portaria servo resolvidos pda Diretora.

Ar ngo 20 - Este Portaria entra em vigor na data de sua divulgagao.

Faculdade de Direito de Ribeido Prego, 19 de outubro de 2018
2'

Pilot' Dt'.Manga de Souza Ribeiro
Vice-Diretora

no exercicio da Diretoria
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