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Resultado da Eleig3o para Representag3o Docente e respectivo Suplente junto

ao Conselho Gestor do Campus Administrativo de Ribeir3o Preto

A Diretoria da FDRP torna pablico o resultado da eleigao para representagao

docente e respectivo suplente junto ao Conselho Gestor do Campus, realizada em

30/].0/2019, considerando que nenhum eleitor fez uso do sistema de votagao convencional,

disponibilizado na Seg3o de Apoio Acad6mico desta Faculdade

Desta forma, os votos exibidos abaixo referem-se aos computados peta

Sistema Eletr6nico de Votagao.

Facu[dade de Direito de Ribeir3o Preto, 31de outubro de 20].9

Profa. dra. Monica Herman Salem Caggiano
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Universidade de Sio Paulo

Eleigao para representagao docente (titular e suplente)
junto ao Conselho Gestor do Campus de Ribeirio Preto

Artigo I ' - A eleigao para escolha de 01 (um) representante docente da Faculdade de Direito de Ribeirio
Preto da Universidade de Sgo Paulo (FDRP-USP), e seu respectivo suplente, junto ao Conselho Gestor
do Campus de Ribeir3o Preto, nos termos da Segao I do Capftulo ll do Regimento Gerd, em uma Onica

fase, mediante voto direto e secreto, das 10 As 16 horas, no dia 30 de outubro de 2019, por memo de
sistema eletr6nico de votaQao 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 Portaria. Par6grafo
Onico - Caracteriza excepcionalidade, para os termos mencionados no caput deste artigo: a) e-mail

institucional USP desatualizadol b) ngo recebimento da senha de votaQao via e-mails ou c) dificuldade de
acesso a Internet. Artigo 2' - Poderio votar e ser votados todos os docentes em exercicio. $ 1 ' - Os

professores tempor6rios, colaboradores e visitantes, independentemente dos titulos que possuam, nio
poderao votar nem ser votados, conforme disposto no $ 1' do artigo 218 do Regimento Gerd. $ 2' - Nio
poder6 votar e ser votado o docente que se encontrar afastado de suas fung6es para prestar servigos em

outro 6rgao externo a Universidade de Sdo Paulo, ou que estiver suspenso em razdo de infraQao
disciplinar, conforme disposto no $ 2' do artigo 218 do Regimento Gerd.

InformaQ6es adicionais http //www.direitorp.usp
campus/

for/a -fdrp/eleicoes/conselho-gestor

Informag6es Gerais

Participantes habilitados 37

Participantes votantes 12

Inicio 30/10/2019 10:00

30/10/2019 16:00T6rmino

Situagao

Esta votagao este completa

Apuragao

Questio #l

Eleigao para representagao docente (titular e suplente) junto ao Conselho Gestor do Campus de
Ribeirio Preto

Titular: Prof. Dr. Alessandro Hirata / Suplente
Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira

9

NULO 3

BRANCO 0

Emitido is 14:47 de 31/10/2019 0ce4fb96-fa7d-lle9-a969-020027a50003


