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Disp6e sabre a eleiqao dos representantes da categoria docente
de Professor Doutor junto a Congregaqao da Faculdade de Direito
de Ribeir3o Preto da Universidade de Sio Paulo.

A Vice-Diretora no exercicio da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o

Paulo, no uso de suas atribuiq6es legais, e a vista do que disp6em o inciso Vll e par69raf o I ' do

artigo 45 do Estatuto da USP, baixa a seguinte

PORTARIA

Artigo I ' - A eleiqao para escolha de 3 (tr6s) representantes da categoria docente de Professor
Doutor junto a Congregaqao da FDRP-USP, e seus respectivos suplentes, processar-se-6 nos
termos da Seq3o Ido Capitulo lido Regimento Gerd, em uma Onica fase, mediante voto direto e
secreto, das 10 is l6 horan, no dia 25 de agosto de 20zi, por meld de sistema eletr6nico de
votaqao etotalizaq3o de votos.

Pardgrafo Onico. Nas eleiq6es realizadas eletronicamente durante o periodo excepcional de

prevenqao de cont69io pda Covid-lg (causada pelo coronavirus SARS-Cov-2) fica dispensada a

exi96ncia de disponibilizaqao de votaqao convencional, conforme o art. 4' da Resoluqao n ' 7.945

de 27 de marco de 2020, e o art. z ' da Resoluq3o n ' 7.956 de 8 de junho de 20zo.

Artigo z ' - Poder5o votar e ser votados todos os docentes em exercicio, de acordo com o tftulo
universit6rio correspondente is categorias docentes.

il ' - Os professores tempor6rios, colaboradores e visitantes, independentemente dos tftulos que
possuam, n5o poderao votar nem ser votados.

1 2' - N3o poder6 votar e ser votado o docente que se encontrar afastado de suas funq6es para

prestar serviqos em outro 6rgao externo a Universidade de S5o Paulo, ou que estiver suspenso
em raz3o de infraqao disciplinar.

Artigo 3' - Cada elector poder6 votar em 3 (tr6s) candidaturas (titular e suplente), dentre as
chapas previamente inscritas para a representaq3o da categoria.
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1 - DA INSCRlgAO

Artigo 4' - As candidaturas, em forma de chapa (titular e suplente), dever5o ser registradas at6 is
z3h59 do dia t3 de.agostade2021, atrav6s do e-mail atacfdrp(®uspJ)r, em formulirio proprio

dirigido a Vice-Diretora em exercicio devidamente assinado pelos inscritos (formu16rio disponivel
na p69ina da wwmdireitorp.usp,for, link eleig6es).

i I ' - As inscriq6es que estiverem de acordo com as normas estabelecidas nesta Portaria, servo
deferidas pda Vice-Diretora em exercicio.

i 2' - O quadra das candidaturas deferidas seri divulgado por categoria docente, em 16 de agosto
de 2021, no site da FDRP (http;//www,diuei:ta.lnlsl),b. , link eleiq6es), a parter das l5 horas.

1 3' - Recursos servo recebidos na Seq3o de Apoio Acad6mico at6 is l5 horas do dia lg de agosto

de 2021 e decididos de plano pda Vice-Diretora em exercicio.

11 - DA VOTAgAO E TOTALIZAgAO ELETR6NICA

Artigo 5' - A Assist6ncia T6cnica Acad6mica encaminharg aos eleitores, tladladasiata€ao, em seu

e-mail institucional, o endereqo eletr6nico do sistema de votaq3o e a senha de acesso com a qual

o eleitorpoder6 exercerseu voto.

Artigo 6' - O sistema eletr6nico contabilizar6 cada voto assegurando-the sigilo e inviolabilidade

111 - DOS RESULTADOS

Artigo 7' - A totalizaq3o dos votos da eleiqao eletr6nica seri divulgada no dia z6 de agosto de
zon, a partir das l5 horas, na p69ina da FDRP (wwmdireito!:p.uisplx, link eleiq6es), sendo
consideradas eleitas as candidaturas que obtiverem o major n6mero de votos, de acordo com o

n6mero de representantes da categoria.

Artigo 8' Ocorrendo empate de votos, servo obedecidos, sucessivamente,

crit6rios de desempate:

1 - o major tempo de serviqo docente na USP do candidato a titular;

11 - o major tempo de serviqo docente na USP do candidato a suplente;

111 - o maior tempo de serviqo na respectiva categoria do candidato a titular;

IV - o major tempo de serviqo na respectiva categoria do candidato a suplente;

V - o candidato a titular mais idoso;

Vl- o candidato a suplente mats idoso.

os seguintes
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Artigo g ' - Encerrada a eleiq3o, todo o material sera encaminhado a Assist6ncia T6cnica
Academica, que o conservar6 pelo puzo de 3o dias.

Artigo 10 - No puzo de 2 (dois) dias ateis, apes a proclamaq5o dos eleitos, poder6 ser impetrado

recurso a Vice-Diretora em exercicio, sem efeito suspensivo, sobre o resultado da eleiq3o.

Parigrafo 6nico - O recurso a que se refere este artigo dever6 dar entrada na Assist6ncia T6cnica

Acad6mica desta Faculdade, atrav6s do e-mail alaclldrp@tlsp,for e sera decidido pda Vice-
Diretora em exercicio, no puzo de 2 (dois) dias ateis, contados a parter da data de sua
impetraqao.

$ 1' - A decis3o sobre os eventuais recursos sera divulgada na p69ina da FDRP

(wwwdireitolrp,usp,for) , a parter das l5 horas do dia 02 de setembro de 20zl.

$ z ' - O resultado final da eleiq5o seri publicado no site da Unidade (wwwdireitorp:usp,for, link
eleiq6es).

Artigo l7 - Os casos omissos nesta Portaria servo resolvidos de plano, pda Vice-Diretora em
exercicio.

Artigo l8 - Esta Portaria entrar6 em vigor na data de sua publicaqao

Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, 23 de Julho de 20zl

..---'

Prof. Dr ' Massa de Souza Ribeiro
Vice-Diretora

no exercicio da Diretoria
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