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Departamento de Direito Privado e de Processo Civil

Portaria Interna FDRP n ' Ol3/zon, de I ' de julho de zozl

Disp6e sobre a eleiqao para escolha de Chefe e Vice-Chefe, bi6nio

zon-2023) do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil
da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de S3o
Paulo.

A Vice-Diretora da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de S3o Paulo,

com base no disposto no Estatuto e no Regimento Gerd da Universidade de S3o Paulo,

baixa a seguinte

PORTARIA

OiSPOSigOES GERAIS

Artigo i '. A eleigao para escolha de Chefe e Vice-Chefe do Departamento de Direito Privado
e de Processo Civil para o bi6ni0 20n-2023 sera realizada mediante sistema de chapas, em

at6 dots turnos de votaq3o, por meio eletr6nico( Sistema de Votaqao USP Helios Voting).
Parigrafo Onico. Nas eleiq6es realizadas eletronicamente durante o perrodo excepcional

de prevenq5o de cont69io pda covid-lg (causada pelo coronavirus SARS-Cov-z) fica
dispensada a exi96ncia de disponibilizaqao de votaqao convencional, conforme o art. 4' da
Resoluqao n ' 7.945 de z7 de marco de bozo, e o art. 2' da Resoluq3o n ' 7.956 de 8 de junho

Artigo z '. O primeiro turno sera realizado das lz is l4h da terra-feira, no dia 10 de agosto
de zozl.

g I ' Seri considerada eleita a chapa que obtiver maioria absoluta de votos no primeiro
turno.

1 2' Caso nenhuma das chapas obtenha maioria absoluta no primeiro turno, haver6 um

segundo turns entre as duas mats votadas, considerando-se eleita a que obtiver maioria
samples.

1 3' Se houver necessidade do segundo turno, ele seri realizado das l4h3o is l6h3o da
terra-feira, 10 de agosto de 20n.

DAS INSCRlgOES

Artigo 3'. Os candidatos a Chefe e Vice-Chefe dever3o protocolar o pedido de inscriqao das

chapas via e-mail a Secretaria do Departamento (dppfdw@usp,for ), no puzo de 5 a l4 de
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julho de 2021, mediante requerimento assinado por ambos e dirigido a Chefia do
Departamento.
q I ' As chapas poderao ser compostas por Professores Titulares e Professores Associados,
membros do Conselho do Departamento.

i 2' A Chefe do Departamento divulgar6, is l4h do dia l5 de julho de z021, na p69ina da
Unidade, link eleiq6es (http;//www.direitarp.usll:for/a-fdrp/eleicoeskchefe twice ctlefe:de

departamenta/ ), a vista das chapas que tiverem seus pedidos de inscriqao deferidos, assim
como as raz6es de eventual indeferimento.

Artigo 4'. Encerrado o puzo referido no artigo 3' e n5o havendo pelo menos duas chapas

inscritas, haver6 novo puzo para inscriq3o, de lg a 28 de julho de 20n, nos moldes do

estabelecido no caput daquele artigo, hip6tese em que poder5o ser apresentadas

candidaturas compostas tamb6m de Professores Doutores membros do Conselho do
Departamento.
Parigrafo dnico. A Chefe do Departamento divulgar6, is l4h do dia zg de julho de 2021, na

p69ina da Unidade, link eleiq6es )http;awww.direitorp,usp,for/a-fdrp/eleicoes/chafe:e:vice

chafe-de-departamentod), a lista das chapas que tiverem seus pedidos de inscriqao

deferidos, assim como as raz6es de eventualindeferimento.

DO COLEGIOELEITORAL

Artigo 5'. S5o eleitores todos os membros do Conselho do Departamento.

i I ' O elector impedido de votar dever5 comunicar o fato, por e-mail, a Secretaria do
Departamento (dppfdrp@usp:!x ) at6 o dia 6 de agosto de 2021.

i 2' O elector que dispuser de suplente sera por ele substitufdo, se estiver legalmente
afastado ou n5o puder votar por motivo justificado.

1 3' O elector que n3o dispuser de suplente e que estiver legalmente afastado de suas
funq6es na Universidade ou n5o puder votar por motivo justificado n5o seri considerado

para o c61culo do quorum exigido pelo Estatuto.

i 4' O elector que n3o comparecer no primeiro turno e, em raz5o disso, tiver sido
substituido pelo suplente nio poder6 votar no turno subsequente, caso este seja
realizado.

OAVOTAgAOETOTALiZAgAO DEVOTOS

Artigo 6'. A Secretaria do Departamento encaminhar6

seu e-mail institucional, o endereqo eletr6nico do sistema de votaq3o e a senha de acesso
com a qualo elector poder6 exercer seu voto.

Parigrafo 6nico: Casa haha necessidade de um segundo turno, o mesmo procedimento
sera aplicado. A senha seri encaminhada imediatamente apes a divulgaq3o do resultado

do primeiro turno.

aos eleitores, 11adiada wota$gQ, em
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Artigo 7'. O sistema eletr6nico contabilizar6 cada voto, assegurando-the sigilo e
inviolabilidade

Artigo 8'. Ficam designados o Professor Associado Gustavo Saad Diniz e as servidoras

Daniela Verissimo Gomes e Bruna Gabriele Massaroto para, sob a presidencia do primeiro,
comporem a Comiss5o Eleitoralrespons6velpelo pleito.
Parggrafo Onico: A eleiq5o seri acompanhada por uma ata de abertura e encerramento
dos trabalhos, assinada pecos membros da Comiss3o Eleitoralbaseada no relat6rio emitido

pelo Sistema de Votag5o USP Helios Voting da qual constar6 data da eleiqao, nOmero de

eleitores e votantes, bem como quaisquer ocorr6ncias que devam ser registradas.

DOSRESULTADOS

Artigo g '. A totalizaqao dos votes sera divulgada imediatamente apes o encerramento da

apuraqao

Artigo 10. Caso haha empate entre chapas no segundo turno, servo adotados como crit6rio
de desempate sucessivamente:

1. a mats alta categoria do candidato a Chefe;

2. a mats alta categoria do candidate a Vice-Chefe;

3. o maiortempo de serviqo docente na USP do candidate a Chefe;

4 o maiortempo de serviqo docente na USP do candidato a Vice-Chefe

OiSPOSigOES FINALS

Artigo 11. Fonda a apuraqao, a Secretaria do Departamento conservar6 todo o material
relativo a eleiq5o peso puzo mfnimo de 3o dias.

Artigo lz. Os casos omissos nesta Portaria servo resolvidos pda Vice-Diretora em exercicio
da Unidade

Artigo l3. Esta Portaria entrar6 em vigor na data de sua divulgaq5o, revogadas as
disposiq6es em contr6rio.

Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, I ' de julho de 20zl

Professora TitulGlt.M.al€Mouza Ribeiro
Vice-Diretora em exerc fao

/

P5gina 3 de 3


