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PORTARIA INTERNA FDRP N ' 016/bozo, DE l3 DE NOVEMBRO DE bozo

Disp6e sobre a eleiq5o dos representantes discentes de P6s-Graduaqao

Stricto Sensu junto a Congregaq3o, Conselho T6cnico Administrativo,

Comiss6es e Conselhos de Departamentos da FDRP/USP

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

de suas atribuiq6es legais, baixa a seguinte

PORTARIA

Artigo I ' - A escolha da representaq5o discente de p6s-graduaq5o, processar-se-i, nos termos da

Seg5o ll do Capitulo ll do Regimento Gerd, em uma dmca fase, no dia l4 de dezembro de 2020,
das 10 is t6 horas, por memo de sistema eletr6nico de votaqao e totalizaqao de votos.

Artig0 2' - A eleiqao seri supervisionada por Comiss3o Eleitoral, composta paritariamente por I

(um) docente e I (um) discente de p6s-graduaq3o.

$ 1' - O membro docente da Comiss3o mencionada no caput deste artigo seri designado
pda Diretora, dentre os integrantes da Congregaq3o.

$ z ' - Os representantes discentes de p6s-graduaq5o nos diferentes 6rgaos colegiadas da
Unidade elegerao o membro discente da Comissio Electoral parit6ria, dentre os seus Fares

que n3o forem candidatos.

Artigo 3' - Poder3o votar e ser votados os alunos regularmente matriculados nos programas de
p6s-graduaqao.

Artigo 4' - A representaqao discente de p6s-graduaq3o ficar6 assam constitufda

Mandate de t3/e3/zozta lz/03/20zz

a) Congregagao

- I representante discente de P6s-Graduaq3o e respectivo suplente

b) Conselho T6cnico Administrativo

- I representante discente de P6s-Graduaqao e respectivo suplente

c) Comiss3o de P6s-Graduaqao

- I representante discente de P(5s-Graduaq3o e respectivo suplente
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d) Departamento de Direito Pdblico
- I representante discente de P6s-Graduaq5o e respectivo suplente

e) Comissio de Relaq6es Internacionais
- I representante discente de P6s-Graduaqao e respectivo suplente

f) Comissio de Biblioteca
- I representante discente de P6s-Graduaq5o e respectivo suplente

g) Comissio Permanente de Publicag6es
- I representante discente de P(5s-Graduaq5o e respectivo suplente

Mandate de l4/o4/20zl a13/o4/z02z

a) Comissio de Pesquisa

- I representante discente de P6s-Graduaq3o e respectivo suplente

Artigo 5' - O eleitor poder6 votar, no m6ximo, no n6mero de alunos especificados no artigo 4'
desta Portaria, dentre seus panes

Artigo 6' - Cessar6 o mandato do representante discente que deixar de ser aluno regular de p6s
graduaqao na Unidade

OAINSCKlgAO

Artigo 7' - A Assist6ncia T6cnica Acad6mica desta Unidade receber6 a parter da data de publicaqao

desta Portaria at6 is 23h59 do dia 27 de novembro de 2020, atrav6s do e-mail atacfdrp©>usp,for, o

pedido de inscriq5o individual ou por chapa dos candidatos, em formu16rio proprio, disponivel na
p69ina da Unidade www.di!:elt(}rlnisp:b., link eleiq6es, acompanhado de declaraqao de que o
candidato 6 aluno regularmente matriculado no programa de P6s-Graduaqao da FDRP

$ 1' - A declaraqao mencionada no caput deste artigo deverg ser expedida pelo Serviqo de

P6s-Graduaqao ou peso sistema Janus.

$ z ' - Os pedidos de inscriq5o que estiverem de acordo com as normas estabelecidas por
esta Portaria servo deferidos pda Diretora.

$ 3' - O quadro dos candidatos cuba inscriq3o tiver sido deferida sera divulgado na p69ina

da FDRP (wwv\r.direitarl).Lisp:b!:), a partir das l5 horas do dia 3o de novembro de bozo.

$ 4' - Recursos contra o eventual indeferimento de inscriqao poderao ser encaminhados a
Assist6ncia T6cnica Acad6mica, at6 as lz horas do dia o3 de dezembro de bozo, pelo email
atacfdrp@usp.for. A decis3o seri divulgada na p69ina da FDRP (www.direitwpasp-for), a
partir das l5h do dia o4 de dezembro de z020.

$ 5' - As candidaturas deferidas servo relacionadas nas c6dulas em ordem alfab6tica,

considerando inscriq6es por chapa e individuals.
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DA VOTAgAo E TOTALizagAo ELETR6NICA

Artigo 8' - A Assist6ncia T6cnica Acad6mica encaminhar6 aos eleitores, naMllwotaqao, em seu

e-mail institucional, o endereqo eletr6nico do sistema de votaqao e a senha de acesso com a qual o
eleitorpoder6 exercerseu voto.

Artigo g ' - O sistema eletr6nico contabilizarg cada voto, assegurando-the o sigilo e a
inviolabilidade.

DOSRESULTADOS

Artigo 10 - A totalizag3o dos votos da eleiq5o seri divulgada na p69ina da FDRP

(www,di!.eitolrpusplx, link eleig6es), no dia l5 de dezembro de 2020, a partir das l5 horas.

Artigo ll - Ocorrendo empate de votos, servo obedecidos, sucessivamente, os seguintes crit6rios
de desempate:

1 - o aluno mais idoso;

11- o major tempo de matricula na USP

Artigo 12 Apes a divulgaq3o referida no artigo 10, cabe recurso, devendo ser encaminhado a
Assist6ncia T6cnica Acad6mica, pelo e-mail atac1ldrp@usp:b. at6 is lz horas do dia l8 de
dezembro de 2020 e seri decidido pda Diretora.

Artigo l3 - O resultado final da eleiqao, apes a homologaq3o pda Diretora, seri divulgado na
p69ina da Unidade www,direilapasp,for, link eleiq6es e publicado no Di6rio Oficial do Estado de
S5o Paulo.

Paragrafo 6nico - Na hip6tese de ser constatada irregularidade no processo eleitoral, o
casa dever6 ser submetido a Procuradoria Gerd para an51ise e, posteriormente, a CLR,

para deliberaq3o.

Artigo l4 - Os casos omissos nesta Portaria servo resolvidos pda Diretora

Artigo l5 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua divulgaq5o

Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, l3 de Novembro de 2020

Prof ' Dr ' tVt8Tia de Souza Ribeiro

Vice-Diretora no exercicio da Diretoria
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