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PORTARIA INTERNA FDRP Ng 002/2019, de 29 DE JANEIRO DE 2019

Disp6e sobre a eleig3o dos representantes discentes de P6s-

Graduagao Str/cto Ser7su junto a Congregagao, Conselho
T6cnico Administrativo, Comiss6es e Conselhos de
Departamentos da FDRP/USP

A Vice-Diretora da faculdade de Direito de Ribeir3o Prego da Universidade de S3o Paulo,
no uso de suas e atribuig6es legais e 5 vista do que disp6em o Estatuto e o Regimento Gerd da

USP, baixa a seguinte

PORTARIA

Artigo IQ - A escolha dos representantes discentes de P6s-Graduag3o Strfcto Sense junto a

Congregag3o, Conselho T6cnico Administrative, Comiss6es e Conselhos dos Departamentos da

FDRP/USP, processar-se-6, nos termos da Sdg5o ll do Capltulo ll do Regimento Gerd, em uma
Onica face, no dia 12/03/2019, das 9h30 is 16h30, por meio de sistema eletr6nico de votag3o e

totalizag3o de votes, podendo, em car6ter excepcional, ser utilizado sistema de votagao
convencional, de acordo com as regras dos artigos 10 a 14 desta Portaria.

Parigrafo Onico -- Caracteriza excepcionalidade, para os termos mencionados no caput-
deste artigo:

al e-ma// institucional USP desatualizado;
bl n3o recebimento da senha de votag3o via e-ma//; ou

cl dificuldade de acesso a internet.

Artigo 2g - A elei£3o seri supervisionada por Comiss3o Eleitoral, composta paritariamente por I

jum) docente e ljum) discente de P6s-Graduag3o.

$ 1P - O membro docente da Comiss3o mencionada no kaput deste artigo seri designado

peta Diretora, dentre os integrantes da Congregag3o.

5 2Q Os representantes discentes de p6s graduag3o nos diferentes 6rg3os colegiados da

Unidade eleger3o o membro discente da Comiss3o Electoral parit5ria, dentre os deus peres

que n3o forem candidatos.

Artigo 3g - Poder3o votar e ser votados os alunos regularmente matriculados nos programas de

p6s-graduaQao str/cto sense da FDRP
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Artigo 4Q - A representag3o discente de P6s-Graduag3o ficari assim constitulda

Mandato de 13/03/2019 &12ZQ3Z2Q2Q

a) Congregagao

I representante discente de P6s-Graduagao e respectivo suplente

b) Conselho T6cnico Administrative

- Irepresentante discente de P6s-Graduag3o e respectivo suplente

c) Comiss5o de P6s-GraduaGao

I representante discente de P6s-Graduagao e respectivo suplente

d) Departamento de Direito POblico

I representante discente de P6s-Graduag3o e respectivo suplente

e) Comiss3o de Relag6es Internacionais

I representante discente de P6s-Graduag3o e respectivo suplente

f) Comiss3o de Biblioteca

I representante discente de P6s-Graduag3o e respectivo suplente

gl Comiss3o Permanente de Publicag6es

-- Irepresentante discente de P6s-Graduag3o e respectivo suplente

Mandato de 14/04/2019 a 13/04/2020

a) Comiss3o de Pesquisa

-- Irepresentante discente de P6s-Graduagao e respectivo suplente

Artigo 5g - O elector poder5 votar, no m6ximo, no n6mero de alunos especificados no artigo 4g

delta Portaria, dentre seus peres.

Artigo 69 - Cessari o mandato do representante discente que deixar de ser aluno regular de P6s

Gr=dl I aran n = Fr)R p

DAtNSCKtGAO

Artigo 7g - A Assist6ncia T6cnica Acad6mica desta Unidade receber6 a partir da data de publicag3o
desta Portaria at6 5s 17 horns do dia 26 de fevereiro de 2019, atrav6s do e-mail atacfdrp@usp.for,

a inscrig5o individual ou por chaps dos candidates, em formu16rio pr6prio, disponlvelna p3gina da

Unidade www.direitorp.usp.for, link eleig6es

$ 19 - A inscrig3o dos candidatos dever6 ser acompanhada de atestado que comprove

estarem regularmente matriculados, expedido pelo Sistema Janus ou pelo Servigo de P6s-

Graduagao da FDRP/USP
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5 2g Os pedidos de inscrig3o que estiverem de acordo com as normas estabelecidas por

este Portaria servo deferidos peta Diretora

$ 39 . O quadra dos candidatos cuba inscrig3o tiver sido deferida sera divulgado na p5gina

da FDRP awww.dlreitoro.usD.for, link eleig6es), a partir das 15 horas do dia 27 de fevereiro
de 2019.

$ 4g Recursos contra o eventual indeferimento de inscrig3o poder3o ser encaminhados a

Assist6ncia T6cnica Acadamica, at6 is 17 horas do dia 07 de margo de 2019, peso email

atacfdro(tOuso.for. e servo decididos pda Diretora. A decis3o seri divulgada na p5gina da

FDRP awww.direitoro.usD.for, link eleig6es) a partir das 15 horan do dia 08 de margo de
2019

$ 59 As candidaturas deferidas servo relacionadas nas c6dulas em ordem alfab6tica

DA VOTAQAO E TOTALIZACAO ELnK6N iCA

Artigo 8g - A Assist6ncia T6cnica Acad6mica encaminhar6 aos eleitores, !!Q..dla..dg..yQlec8a em seu

e-mail institucional, o enderego eletr6nico do sistema de votaQ3o e a senha de acesso com a qual

o eleitor poder5 exercer seu voto.

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

DAVOTAGAOCONVENCiONAL

Artigo 10 - A votag3o convencional a que se refere o artigo lg supra seri realizada no dia 12 de

margo de 2019, das 9h30 is 16h30, na Seg3o de Apoio Acad6mico da FDRP, sala D-310, 2Q andar,

Bloco D da FDRP/USP

Artigo ll - No local da votaQao, seri instalada a Mesa Eleitoral, presidida por um membro do

corpo docente, que teri para auxili3-1o dois mes5rios designados dentre os servidores do corpo

administrativo, conforme segue:
Presidente: ProfiDrg Maria Hemllia Fonseca

Mes6rios: Silvia Estevam Yamamoto Crivelaro e oder GonQalves de Padua

Par6grafo Onico - O presidente da mesa electoral rubricar6 todas as c6dulas no ato da
plpir5n

Artigo 12 0 Servigo de P6s-Graduag3o desta Unidade fornecer6 as listas de comparecimento

para assinatura dos eleitores.
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Paragrafo Onico A identificagao de coda votante seri feith mediante a apresentagao de
prova h6bil de identidade e confronto de seu nome com o constante nas listas mencionadas no

kaput deste artigo.

Artigo 13 N5o seri permitido o voto por procuragao

Artigo 14 - A apuraQ3o dever6 ser realizada imediatamente ap6s o t6rmino da votaQao, em sess3o

publica, pda pr6pria mesa eleitoral

DOS RESULTADOS

Artigo 15 - A totalizag3o dos votos da eleiGao, tanto no formato eletr6nico como no convencional,

sera divulgada na p6gina da FDRP awww.direitoro.usn.for, link eleig6es), a parter das 15 horns do

dia 13 de margo de 2019.

Artigo 16 - Ocorrendo empate de votes, servo obedecidos, sucessivamente, os seguintes crit6rios

de desempate

1 - o aluno mais idoso;

11- o maior tempo de matricula na USP

Artigo 17 Apes a divulgaG3o referida no Artigo 15, cabe recurso, no puzo de tr6s dias Oteis

Paragrafo Onico - O recurso a que se refere o par6grafo anterior deveri ser encaminhado 5

Assist6ncia T6cnica Acad6mica, palo emailatacfdrn@uso.for at6 is .L7 horas do dia 15 de margo de

2019 e sera decidido pda Diretora

Artigo 18 - Previamente a homologagao dos resultados da eleigao pda Diretora, nos termos do

inciso ll do artigo lg da Portaria GR-6898, de 13.04.2018 (republicada no DOE de 27.04.2018), a

Diretoria da Unidade, dever6 remeter o processo a Procuradoria Gerd, para an61ise da sua
regularidade formal.

Par6grafo Onico O resultado final da eleig3o, apes a homologagao pda Diretora, seri

divulgado na paging da FDRP (www.direitorD.usD.for, link eleiQ6es)

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

Artigo 20 - Este Portaria entra em vigor na data de sua divulgag3o

Faculdade de Direito de Ribeir3o Pretg1.29-delaneil:q de 2019

..-.---' / "'\ ,../

.--------"'' C .,,,.-""c..---------''
Profs Dri Massa de Souza Ribeiro

Vice-Diretora
no exercicio.da Diretoria
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