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PORTARIA INTERNA FDRP N9 013, DE 19 DE JULHO DE 20].9

Disp6e sobre a eleig3o dos representantes da categoria
docente de Professor Doutor junto a Congregag3o da
Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade

de S3o Paulo.

A Diretora da faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo, no uso de

suas atribuig6es legais, e a vista do que disp6em o inciso Vll e par6grafo l9 do artigo 45 do

Estatuto da USP, baixa a seguinte

PORTARIA

Artigo IQ -- A eleigao para escolha de 3 (tr6sl representantes da categoria docente de

Professor Doutor junto a Congregagao da FDRP-USP, e seus respectivos suplentes, processar-

se 6 nos termos da SeQao Ido Capitulo lido Regimento Gerd, em uma Onica fase, mediante

voto direto e secreto. das ].O is 16 horas, no dia 30 de agosto de 2019, por meio de sistema

eletr6nico de votag3o e totalizagao de votos, podendo, em car6ter excepcional, ser utilizado

o sistema de votagao convencional, de acordo com as regras dos artigos 7' a 12 desta
Po rta ria .

Par6grafo Onico - Caracteriza excepcionalidade, para os termos mencionados no capuf deste

a rtigo :

a) e-mail institucional USP desatualizado;

b) n3o recebimento da senha de votag3o via e-mail; ou

c) dificuldade de acesso a Internet.

Artigo 2e Poder3o votar e ser votados todos os docentes em exercicio, de acordo com o
titulo universit6rio correspondente is categorias docentes.

$ ].g - Os professores tempor6rios, colaboradores e visitantes, independentemente dos

titulos que possuam, ngo poder3o votar nem ser votados.
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$ 29 . N3o poder6 votar e ser votado o docente que se encontrar afastado de suas fung6es

para prestar servigos em outro 6rgao externo a Universidade de S3o Paulo, ou que estiver

suspenso em raz3o de infrag3o disciplinar.

Artigo 3Q - Cada eleitor poder6 votar em 3 jtr6s) candidaturas (titular e suplente), dentre as

chapas previamente inscritas para a representagao da categoria.

l-DAINSCRIGAO

Artigo 49 . As candidaturas, em forma de chaps (titular e suplentel, deverio ser registradas

at6 as ].7 horas do dia 16 de agosto de 2019. atrav6s do e-mail atacfdrp@usp.for, em

formu16rio pr6prio dirigido a Diretora devidamente assinado pelos inscritos Iformu16rio

disponivel na p6gina da www:dirQilQrp:yiip:for, link eleiQ6es).

$ ].g - As inscrig6es que estiverem de acordo com as normal estabelecidas nesta Portaria,
servo deferidas peso Diretor.

$ 2P . O quadro das candidaturas deferidas seri divulgado por categoria docente, em 19 de

agosto de 20].9, no site da FDRP Ihltpi//www:dirQitQrp:y$p:for , link eleig6esl, a partir das 15
horns

$ 3g Recursos servo recebidos na Segao de Apoio Acad6mico at6 is 15 horas do dia 21 de

agosto de 20].9 e decididos de plano pda Diretora.

1 1 DA VOTA€AO E TOTALiZA€AO ELETR6N ICA

Artigo 5' - A Assist6ncia T6cnica Acad6mica encaminhar6 aos eleitores, ng.dia..da.vglafga em

seu e-mail instltucional, o enderego eletr6nico do sistema de votag3o e a senha de acesso

com a qual o eleitor poder6 exercer seu voto.

Artigo 6' - O sistema eletr6nico contabilizar6 cada voto assegurando-the sigilo e
inviolabilidade

I I I DAVOTAQAOCONVENCIONAL

Artigo 7' - A votagao convencional a que se refere o artigo l9 supra sera realizada no dia 30

de agosto de 2019, das 10 is 16 horas, na Segao de Apoio Acad6mico, sala D-310, 2g andar do

Bloco D da FDRP/USP
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Artigo 89 . No local de votag5o, sera instalada a Mesa Electoral, presidida por um membro do

corpo docente, que teri para auxili6-1o dois mes6rios designados dentre os servidores do

corpo administrativo, conforme segue:

- Prof. Associado Alessandro Hirata

Felipe Augusto Barroso Mata Costa
. Fdpr Gn nra ]vpc r]p P3r] I I =

Artigo 99 - Sera providenciada a llsta de comparecimento, por categoria, para assinatura dos
eleitores.

Parigrafo Onico - A identificagao de cada votante seri feita mediante a apresentagao de
prova h6bil de identidade e confronto de seu nome com o constante da lista mencionada no

kaput deste artigo.

Artigo 10 - N3o sera permitido o voto por procuragao

Artigo ll - As c6dulas servo confeccionadas em papel branco, com os dizeres na parte
superior "ELEI(IAO DE REPRESENTANTES DA CATEGORIA DOCENTE DE PROFESSOR DOUTOR E

RESPECTIVO SUPLENTE JUNTO A CONGREGA(IAo DA FDRP", contendo na parte inferior,

campo pr6prio para assinalar o candidato.

Par6grafo Onico O Presidente da mesa eleitoral rubricar6 todas as c6dulas, no ato da eleig3o.

Artigo ].2 A apurag3o dever6 ser realizada imediatamente apes o t6rmino da votaQ3o, em

sess3o pOblica, pda pr6pria mesa eleitoral.

IV-DOSRESULTADOS

Artigo 13 A totalizagao dos votos das eleig6es eletr6nica e convencional sera divulgada no

dia 02 de setembro de 2019, a parter das 15 horas, na p6gina da FDRP awww.direitorD.usD.for.

link eleig6es), sendo consideradas eleitas as candidaturas que obtiverem o maior nOmero de

votos, de acordo com o nOmero de representantes da categoria.

Artigo 14 - Ocorrendo empate de votos, servo obedecidos, sucessivamente, os seguintes

crit6rios de desempate:

1- o maior tempo de servigo docente na USP do candidato a titular;

11 o maiortempo de servigo docente na USP do candidato a suplente;
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11- o major tempo de servigo na respectiva categoria do candidato a titular;

IV - o major tempo de servigo na respectiva categoria do candidato a suplente;

V - o candidato a titular mais idoso;

Vl- o candidato a suplente mais idoso

Artigo 15 - Encerrada a eleigao, todo o material sera encaminhado a Assist6ncla T6cnica

Acad6mica, que o conservar6 pelo puzo de 30 dias.

Artigo ].6 No puzo de 2 (dois) dias Oteis, apes a proclamag3o dos eleitos, poder6 ser

impetrado recurso a Diretora, sem efeito suspensivo, sobre o resultado da eleigao.

Par6grafo Onico - O recurso a que se refere este artigo dever6 dar entrada na Assist6ncia

T6cnica Acad6mica desta Faculdade e sera decidido pda Diretora, no puzo de 2 Idoisl dias

ateis, contados a partir da data de sua impetragao.

$ 1' - A decis3o sobre os eventuais recursos sera divulgada na p6gina da FDRP

awww:dirgilQrp:u$p:for) , a parter das 15 horas do dia 09 de agosto de 20].9.

$ 29 O resultado final da eleigao seri publicado no site da Unidade (www.direitorD.usn.for.

link eleig6es).

Artigo 17 Os casos omissos nesta Portaria servo resolvidos de plano, pelo Diretor

Artigo 18 Este Portaria entrar6 em vigor na data de sua publicaQao

faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, 19 de Julho de 2019
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