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Comunicado FDRP-ATAc N ' 06g/2020

Retifico a Portaria Interna FDRP ' 016/bozo, publicado no DOE de l4/11/2020, Poder Executivo -

Seq3o 1, pag. l76, que disp6e sobre a eleiqao dos representantes discentes de P6s-Graduaqao

Stricto Sense junto a Congregaqao, Conselho T6cnico Administrativo, Comiss6es e Conselhos de

Departamento da FDRP

Onde se 16: Artigo I ' - A escolha da representaqao discente de p6s-graduaq3o, processar-se-a nos
termos da Seq3o ll do Capftulo ll do Regimento Gerd, em uma 6nica fase, no dia l4 de dezembro

de z020, das 10 is 16 horas, por meio do Sistema Eletr6nico de Votaqao e totalizag5o de votos.

Leia-se: Artigo i ' - A escolha da representaqao discente de p6s-graduaq3o, processar-se-g nos
termos da Seqao ll do Capitulo ll do Regiments Gerd, em uma Onica fase, no dia 16 de dezembro

de bozo, das 10 is 16 horas, por memo do Sistema Eletr6nico de Votaq5o e totalizaqao de votos.

Q1lde self "Artigo 10 - A totalizaqao dos votos da eleiq5o seri divulgada na p69ina da FDRP

(www,di!.eitupasplx, link eleiq6es), no dia l5 de dezembro de 2020, a partir das l5 horas"

Leia-se: "Artigo io - A totalizaqao dos votos da eleiq5o seri divulgada na p69ina da FDRP
(ww! diJ.ekwp,usphr, link eleiq6es), no dia i7 de dezembro de z020, a partir das l5 horas"

Onde stB= "Artigo 12 - Apes a divulgaqao referida no artigo 10, cabe recurso, devendo ser

encaminhado a Assist6ncia T6cnica Acad6mica, peso e-mail atacfdrp@!:!sp,b. at6 is 12 horas do dia
l8 de dezembro de 2020 e sera decidido pda Diretora.

Leia-se: "Artigo 12 - Apes a divulgaq5o referida no artigo 10, cabe recurso, devendo ser

encaminhado a Assist6ncia T6cnica Academica, pelo e-mail atacfdrp@usp,b. at6 is lz horas do dia
zz de dezembro de 2020 e sera decidido pda Diretora.

Publique-se
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