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Portaria FDRP/USP N ' ool/z021 de z3 de Junho de z02i.

Disp6e sobre a eleiqao para escolha do(a) Diretor(a) e do(a)
Vice-Diretor da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da
Universidade de S3o Paulo.

A Vice-Diretora no exercicio da Diretoria da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto,
com base no disposto no Estatuto e Regimento Gerd da Universidade de S3o Paulo,
baixa a seguinte:

PORTARIA

DiSPOSigOES GERAIS

Artigo I ' - A eleiqao para escolha do(a) Diretor(a) e do(a) Vice-Diretor(a) da Faculdade
de Direito de Ribeir3o Preto seri realizada na forma de chapa, em at6 dots turnos de
votaqao, exclusivamente por meio de sistema eletr6nico, como permitido pelo art. 4'
da Resoluq3o n'7945/20zo.

Artigo z ' - O primeiro turno seri realizado das g is 12 horas do dia 3o/o8/20zl
(segunda-feira).

Artigo 3' - Caso nenhuma das chapas obtenha maioria absoluta no primeiro turno,
proceder-se-6 a um segundo turno entre as duas chapas mais votadas, considerando-
se eleita a que obtiver maioria samples.

Par6grafo Onico - Se houver necessidade do segundo turno, ele sera realizado das l4 is
l7 horas, do dia 3o/o8/z021(segunda-feira).

Artigo 4' - A conduqao do processo electoral ficar6
Electoral:

Profa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira
Prof. Dr. Rog6rio Alessandre Oliveira Castro
Profa. Dra. Eliana Franco Neme

a cargo da seguinte Comiss3o
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DAS INSCRlgOES

Artigo 5' - Os candidatos a Diretor(a) e Vice-Diretor(a) devergo protocolar na
Assist6ncia T6cnica Acad6mica, atrav6s do e-mail atacfdrp@usp.bw, das 8 horas do dia

26/o7 is z3h59 do dia o4/08/zozl (lo dias), o pedido de inscriqao das chapas, mediante
requerimento assinado por ambos e dirigido a Comissio Electoral, acompanhado do
programa de gestao a ser implementado.

$ 1' - As chapas poder5o ser compostas por Professores Titulares e Professores
Associados 3.

1 2' - A Comiss3o Eleitoral divulgari 5s l4 horas do dia o5/o8/z021, na p69ina da
Unidade www.di!.eitorp.usp.for, mentrJnstituciana].link Eleiq6es, a vista das chapas que
tiverem seus pedidos de inscriqao deferidos, assam como as raz6es de eventual
indeferimento.

Artigo 6' - Encerrado o puzo referido no artigo 5' e n5o havendo pelo menos duas
chapas inscritas, haver6 um novo puzo para inscriQao, das 8 horas do dia og/08 is
z3h59 do dia l8/08/z021 (10 dias), nos moldes do estabelecido no caput daquele artigo,
hip6tese em que poderao ser apresentadas candidaturas compostas tamb6m de
Professores Associados 2 e I.

Par6grafo 6nico - A Comissio Electoral divulgara, is l4 horas do dia lg/o8/20n, na
p69ina da Unidade wwwdjrRjtolEP.usl)JH, menu ]nstituciona].link Elei$6es, a lista das
chapas que tiverem seus pedidos de inscriq5o deferidos, assim como as raz6es de
eventual indeferimento.

Artigo 7'- Os docentes que exercerem as funq6es de Diretor(a), Vice-Diretor(a),
Presidente e Vice-Presidente das Comiss6es mencionadas nos artigos 48 a 5o do
Estatuto da USP, bem como as de Chefe e Vice-Chefe de Departamento, que se
inscreverem como candidatos, dever3o, a partir do pedido de inscriqao,
desincompatibilizar-se, afastando-se daquelas funq6es, em favor de seus substitutos,
at6 o encerramento do processo electoral (requerimento sera disponibilizado na
p69ina da Unidade www,dirnitorp,wisp,for, menu Institucional,inlcElei$6es).

DO COLEGIO ELEITORAL

Artigo 8' - S3o eleitores todos os membros da Congregaq5o e dos Conselhos dos
Departamentos da Unidade

! I ' - O eleitor impedido de votar dever6 comunicar o fato, por escrito, a Assist6ncia
T6cnica Acadamica, at6 o dia z5/08/20zl.
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1 2' - N3o poder6 votar o(a) elector(a) que, na data da eleiq3o, estiver suspenso(a) em
raz5o de infraqao disciplinar.

g 3' - N3o poder6 votar, ainda, o(a) docente ou o(a) servidor(a) t6cnico(a) e
administrativo(a) que, na data da eleiqao, estiver afastado(a) de suas funq6es na
Universidade para exercer cargo, emprego ou funqao em 6rgao externo a USP.

1 4' - O elector que dispuser de suplente sera por ele substituido, se estiver legalmente
afastado ou n3o puder comparecer por motivo justificado.

1 5' - O elector que n3o dispuser de suplente e que estiver legalmente afastado de suas
funq6es na Universidade ou nio puder comparecer is eleiq6es, por motivo justificado,
n3o seri considerado para o c61culo do quorum exigido pelo Estatuto.

Artigo g ' - O eleitor que pertencer a mats de um colegiado teri direito a apenas um
voto

$ 1' - O eleitor referido neste artigo n3o poder6 ser substituido nos outros colegiados
pelo suplente

! z ' - O eleitor, membro de mais de um colegiado, que estiver legalmente afastado ou
que n3o puder comparecer a eleiqao por motivo justificado, seri substitufdo peso seu
suplente do colegiado de hierarquia mats alta.

1 3' - Na eventualidade de o suplente, a que se refere o parigrafo anterior, estar
legalmente afastado ou n5o puder comparecer por motivo justificado, a substituiqao
do titular se farc pelo suplente do colegiado hierarquicamente inferior.

$ 4' - O elector que n3o votar no primeiro turno e, em raz3o disso, tiver sido substituido
pelo suplente, n3o poder6 votar no segundo turno, caso este seja realizado.

DA VOTAgAO E TOTALiZAgAO ELETRONICA

Artigo 10 - A Assist6ncia T6cnica Acad6mica encaminhar6 aos eleitores, no dia da
eleiqao, em seu e-mail institucional, o endereqo eletr6nico do sistema de votaq5o e a
senha de acesso com a qualo elector poder6 exercer seu voto.

Artigo n - O sistema eletr6nico contabilizar6 cada voto, assegurando-the sigilo e
inviolabilidade

DOSRESULTADOS

Artigo 12 - A totalizaqao dos votos eletr6nicos seri divulgada imediatamente ap6s o
encerramento das apuraq6es.
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Artigo l3 - Caso haja empate entre as chapas no segundo turno, servo adotados, como
crit6rio de desempate, sucessivamente:

1- a mats alta categoria do candidato a Diretor(a);
11- a mats alta categoria do candidato a Vice-Diretor(a);
111 - o major tempo de serviqo docente na USP do candidato a Diretor(a);
IV - o major tempo de serviqo docente na USP do candidato a Vice-Diretor(a).

DISPOSICOES FINALS

Artigo l4 - Fonda a apuraq3o, todo o material relativo a eleiqao seri encaminhado a
Assist6ncia T6cnica Acad6mica, que o conservar6 pelo puzo mfnimo de 3o dias.

Artigo l5 - Os casos omissos nesta Portaria servo resolvidos pelo Diretor, ouvida a
Comiss3o Electoral.

Artigo 16 - Esta Portaria entrari em vigor na data de sua publicaqao, revogadas as
disposiq6es em contr6rio.

Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto, 23 de junho de 20n

Prof ' Titular Maisa de Souza Ribeiro
Vice-Diretora em exercfcio
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