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PORTARIA INTERNA FDRP Ne 001/2020, de 17 de JANEIRO DE 2020

Disp6e sobre a eleig3o dos representantes discentes de
Graduag3o junto ao Conselho de Departamento de Filosofia

do Direito e Disciplines B6sicas da FDRP/USP

A Vice-Diretora da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o

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

Gerd da USP, baixa a seguinte

PORTARfA

Artigo lg A escolha dos representantes discentes de Graduag3o junta a Congregagao,

Conselho T6cnico Administrativo, Comiss6es e Conselhos dos Departamentos da FDRP/USP,

processar-se 6, nos termos da Segao ll do Capitulo ll do Regimento Gerd, em uma Onica fase,

no dia 18 de fevereiro de 2020, das 10 is 16 horas, por memo de sistema eletr6nico de votag3o

e totalizagao de votos, podendo, em canter excepcional, ser utilizado sistema de votagao
convenciona[, de acordo com as regras dos artigos].0 a 14 desta Portaria.

Paragrafo Onico -- Caracteriza excepcionalidade, para os termos mencionados no capuz

deste artigo:

al e-ma// institucional USP desatualizado;

bl n3o recebimento da senha de votag5o via e-ma//; ou

c) dificuldade de acesso a internet.

Artigo 2g - A eleigao seri supervisionada por Comiss3o Eleitoral, composta paritariamente por

ljuml docente e ljum) discente de Graduag3o.

$ 19 . O membro docente da Comiss3o mencionada no kaput deste artigo sera

designado pda Diretora, dentre os integrantes da Congregag3o.

5 2Q Os representantes discentes de Graduag3o nos diferentes 6rgaos colegiados da

Unidade eleger3o o membro discente da Comiss3o Eleitoral parit6ria, dentre os seus

pared que n3o forem candidatos.
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Artigo 3e - Poder3o votar e ser votados os alunos regularmente matriculados no curse de
Graduag3o de Direito da FDRP/USP

$ 1Q- S3o elegiveis para a representag3o discente os alunos de Graduag3o

regularmente matriculados que tenham cursado pelo menos doze cr6ditos no

conjunto dos doin semestres imediatamente anteriores.

$ 2Q - Para os alunos ingressantes, matriculados no primeiro ou segundo semestre dos

cursos de Graduag3o, n3o servo exigidos os requisitos referidos no par5grafo anterior.

Artigo 4e - A representag3o discente de Graduagao ficar6 assim constitulda

Conselho do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bgsicas

I representante discente de Graduag3o e respectivo suplente

Artigo 5e . O elector poder6 votar, no m6ximo, no nOmero de alunos especificados no artigo 4g

desta Portaria, dentre seus pares.

Artigo 6e - Cessar5 o mandato do representante discente que deixar de ser aluno regular de

Graduag3o na FDRP/USP

OAtNSCKtgAO

Artigo 79 . A Assist6ncia T6cnica Acad6mica desta Unidade receber6 a partir da data de
divulgag3o desta Portaria at6 is 23h59 do dia 07 de fevereiro de 2020, atrav6s do e-mail

atacfdrp@usp.for, a inscrigao individual ou por chapa dos candidatos, em formu16rio proprio,

disponivel na p6gina da Unidade WWW:djrqjtorp:ysp:for, link eleig6es.

$ 1Q A inscrigao dos candidatos dever6 ser acompanhada de declaragao que

comprove estarem regularmente matriculados, expedida pele Servigo de Graduagao

da FDRP/USP ou pelo Sistema JOpiter.

5 2g - Os pedidos de inscrigao que estiverem de acordo com as normas estabelecidas

por esta Portaria servo deferidos peta Diretora.

5 39 . O quadro dos candidatos cuja inscrig5o tiver sido deferida seri divulgado na

p6gina da FDRP AWWW:djrgjtorp.usp.for, link eleig6esl, a partir dash-5 horas do dia IO
defevereiro de 2020.

$ 4e Recursos contra o eventual indeferimento de inscrigao poderao ser

encaminhados a Assist6ncia T6cnica Acad6mica, at6 is 17 horas do dia 13 de fevereiro

de 2020, pelo email atacfdro@usD.for, e servo decididos pda Diretora. A decis3o sera
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divulgada na p6gina da FDRP awww:direjtorp:usp:bt, link eleig6esl a partir das 15
horas do dia 14 de fevereiro de 2020.

$ 5Q As candidaturas deferidas servo relacionadas nas c6dulas em ordem alfab6tica

DA VOTAgA0 E TOTALIZAQA0 ELnR6NICA

Artigo 8e - A Assist6ncia T6cnica Acad6mica encaminhar6 aos eleitores, no dia da votacao, em

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

com a qualo eleitor poder6 exercer seu voto.

Artigo 9g - O sistema eletr6nico contabilizar6 cada voto, assegurando-the o sigilo e a
inviolabilidade

OAVOTA€AOCONVENCiONAL

Artigo 10 - A votagao convencional a que se refere o artigo IQ supra seri realizada no dia 18

de fevereiro de 2020, das 10 is 16 horas, na Segao de Apoio Acad6mico da FDRP, sala D-310,

2g andar, Bloco D da FDRP/USP

Artigo 1]. - No local da votagao, seri instalada a Mesa Eleitoral, presidida por um membro do

corpo docente, que teri para auxili6-1o doin mes5rios designados dentre os servidores do
corpo administrativo, conforme segue:

Presidente: Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso

Mes6rio: Eder Gongalves de Padua
Mes6ria: Silvia Estevam Yamamoto Crivelaro

Paragrafo Onico - O presidente da mesa eleitoral rubricari todas as c6dulas no ato da
eleig3o.

Artigo 12 -- O Servigo de Graduag3o desta Unidade fornecer6 as listas de comparecimento
para assinatura dos eleitores.

Par6grafo Onico - A identificag3o de cada votante sera feita mediante a apresentagao

de prova h6bil de identidade e confronto de seu nome com o constante nas listas
mencionadas no carat deste artigo.

Artigo 13 N5o seri permitido o vote por procurag3o
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Artigo ].4 - A apuragao dever6 ser realizada imediatamente ap6s o t6rmino da votagao, em

sess3o publica, pda pr6pria mesa eleitoral.

DOS RESULTADOS

Artigo 15 - A totalizag3o dos votos da eleig3o, tanto no formats eletr6nico como no

convencional, seri divulgada na p6gina da FDRP awww.direitorD.uso.for. link eleig6esl, no dia

].9 de fevereiro de 2020, a partir das 15 horas.

Artigo 16 - Ocorrendo empate de votos, servo obedecidos, sucessivamente, os seguintes

crit6rios de desempate:

1 - o aluno mais idoso;

11- o maior tempo de matricula na USP

Artigo 17 Ap6s a divulgag3o referida no Artigo 15, cabe recurso, no puzo de tr6s dias 6teis

Parggrafo Onico - O recurso a que se refere o paragrafo anterior deveri ser

encaminhado 6 Assist6ncia T6cnica Acad6mica, pelo email atacfdrD@usD.for at6 is 17 horan

do dia 27 de fevereiro de 2020 e sera decidido pda Diretora.

Artigo 18 - O resultado final da eleig3o, apes a homologagao peta Diretora, sera divulgado na

p6gina da FDRP(www.direitorp.usD.for.//r7k eleig6es).

Par6grafo Onico - Na hip6tese de ser constatada irregularidade no processo eleitoral, o

cano deveri ser submetido a Procuradoria Gerd para an61ise e, posteriormente, a CLR, para
dplihprar3n

Artigo 19 - Os casos omissos nesta Portaria servo resolvidos pda Diretora

Artigo 20 Esta Portaria entra em vigor na data de sua divulgagao

facu[dade de Direito de Ribeir3o Preto,].7 de Janeiro de 2020

q'rof(Dt" EMaba de Souza '©6eiro
Vice-Diretora, no exercfcio da Diretoria
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