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Portaria FDRP/I.JSP N ' 002/2017 de 06/06/2017

Disp6e sobre a eleigao para escolha do(a) Diretor(a) e do(a)
Vice Diretor da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto da
Universidade de Sio Paulo.

O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeirio Prego, com base no disposto no Estatuto e
Regimento Gerd da Universidade de Sio Paulo, baixa a seguinte:

PORTARIA

DiSPOSiQ6ESGKRAiS

Artigo I ' A eleigao para escolha do(a) Diretor(a) c do(a) Vice-Dhetor(a) do(a) Faculdade de

Direito de Ribeirio Proto seri realizada na forma de chapa, em at6 dois turnos de votagao,

por meio de sistema eletr6nico, podendo, em canter excepcional, ser utihzado o sistema de

votagao convencional com c6dulas de paper, de acordo com as regras dos artigos 1 2 a 15 desta

Portada.

Parigrafo 6nico - Caracteriza excepcionalidade, para os termos mencionados no aaP/// deste
artlgo:

a) e mail institucional USP desatualizado;

b) nio recebimento da senha de votagio via e-mail; ou

c) diHiculdade de acesso i Internet.

Artigo 2' - O primeiro turno seri realizado das 9h is 1 0 h do dia 25/08/2017 (sexta-keira)

At ngo 3' - Cano nenhuma das chapas obtenha maioria absolute no prhneiro turno, proceder
se-i a um segundo turno entre as dubs chapas dais votadas, considerando-se eleita a que
obtiver malaria samples.

Parigrafo 6nico Se houver necessidade do segundo turno, ele seri realizado das llh is 12h,
do dia 25/08/2017(sexta-feira).

Artigo 4' - A condugio do processo eleitoral Hicari a cargo de seguinte Comissio Eleitoral
Prof. Sr. S6tgio Nojiri Presidente
Prof. Dr. Daniel Pacheco Pontes

Profs. Dra. lara Pereir a Ribeiro.
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DAS iNSCRi96ES

Artigo 5' - Os candidatos a Diretor(a) e Vice-Diretor(a) deverio protocolar na Assist8ncia
1'6cnica Acad6mica, no puzo de 19 a 28/07/2017, das 9 is 12 horns e das 14 is 17 horns. o

pedido de inscrigao das chapas, mediante requerimento assinado por ambos e dirigido a
Comissio Eleitoral, acompanhado do programs de gestao a ser implemcntado.

S I ' As chapas poderao ser compostas por Professores Titulares e Professores Associados 3.

S 2' A Comissio Eleitoral divulgara is 14 horns do dia 31/07/2017, na p6gina da Unidade
w)ini!:d!!;cilflip:!!$p:bf, , a lista das chapas que tiverem deus
pedidos de inscrigao deferidos, assam como as raz6es de eventual indeferimento.

Ar ngo 6' - Encerrado o puzo referido no artigo 4' e nio havendo pelo menos dual chapas
inscritas, haver6 um novo puzo para inscrigao, de 07 a 16/08/2017, nos moldes 'do
estabelecido n0 6;aPa/ daquele artigo, hip6tese em que poderao ser apresentadas candidaturas
compostas tamb6m de Professores Associados 2 e I.

Parigrafo 6nico A Comissio Eleitoral divulgarf, is 14 horns do dia 17/08/2017, na pigina
da Unidade wlini£:dlJ;e!!Qlp:!i$p:bf, , a lista das chapas que
tiverem sous pedidos de inscrigao deferidos, assim como as raz6es de eventual indeferimento.

Artigo 7'- Os docentes que exercerem as fung6es de Dhetor(a), Vice-Diretor(a), Presidente e
Vice-Presidente das Comiss6es mencionadas nos artigos 48 a 50 do Estatuto da USP, bem
como as de Chefe e Vice-Chefs de Departamento, que se inscreverem como candidatos
deverao, a pa'tir .do pedido de inscrigao, desincompadbilizar se, afastando-se daquelas
fung6es, em favor de seus substitutos, at6 o encerratnetlto do processo eleitoral (requerimento

EI.:iW6w).

DOCOL£GIOELEITORAL

Aftigo 8' Sio eleitores todos os membros da Congregagao e dos Conselhos dos
Departamentos da Unidade.

S I ' - O eleitor impedido de voter deverf comunicar o fato, por escrito, a Assist8ncia T6cnica
Acadatnica, at6 o dia 16/08/2017.

S 2' - O eleitor que dispuser de suplente seri por ele substitufdo, se estiver legalmente afastado
ou nio puder comparecer por motivo justinicado.

S 3' - O eleitor que nio dispuser de suplente e que estiver legalmente aEastado de suns fung6es
na Universidade ou nio puder cotnparecer is eleig6es, por motivo lusti6lcado, nio seri
considerado para o cilculo do gz/o/ /#? exigido peso Estatuto.

Artigo 9' - O eleitor que pertencer a mais de um colegiado teri direito a apenas um voto.

S I ' O elector referido neste artigo nio poderf ser substituido nos ouuos colegiados pelo
suplente.
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S 2' - O eleitor, membro de mais de um colegiado, que estiver legalmente afastado ou que nio
puder comparecer a eleigio por motivo justinlcado, seri substituido pelo seu suplente do
colegiado de hierarquia mais alta.

S 3' - Na eventualidade de o suplente, a que se refers o parigrafo anterior, ester legalmente
afastado ou nio puder comparecer por motivo justinicado, a substituig:io do titular se fad pelo
suplente do colegiado hierarquicamente inferior.

S 4' - O eleitor que nio voter no primeiro turns e, em Fazio disco, tiver sido substituido pelo
suplente, nio poderf voter no segundo turno, caso este seja realizado.

DA VOTAgAo E TOTALIZAgAo ELETR6NICA

Artigo 10 - A Assist6ncia T6cnica Acad6mica encatninhari aos eleitores, no dia da eleigao, ein
seu e mail institucional, o enderego eletr8nico do sistema de votagfio e a senha de acesso coin
a qual o eleitor poderi exercer seu voto.

Artigo ll O sistelna
inviolabihdade.

eletr8nico contabMzarf coda voto, assegurando-the sigilo e

DAVOTAgAoCONVENCIONAL

Artigo 12 Haven uma mesa receptors de votos, designada pelo Diretor, presidida por um
docente, que teri dois mesirios para auxihi-lo, escolhidos ence os membros do compo
docente ou adminisuadvo.

Artigo 13 - A votagio serf pessoal e secreta, nio sendo permitido o voto por procuragao

S [' - Antes de voter o e]eitor deveri exibir prova hfbi] de identidade e assinar a lists de
pi:esenga.

S 2' Coda eleitor poderf voter em apenas uma chapa.

Artigo 14 - A votaS:ao sera realizada por meir de c6dula o6lcial, devidamente rubricada pelo
Presidente da mesa receptora de votos.

S I ' - As c6dulas conterio as chapas dos candidatos elegiveis a Diretor(a) e Vice-Diretor(a),
em ordem alfab6tica do nome do candidato a Diretor(a).

S 2' No 1ado esquerdo de coda chaps haven uma quadricula, na qual o eleitor assinalarf o
seu voto.

Artigo 15 - A apuragao dos votos teri inicio imediatamente ap6s o t6rmino da votagao, pda
pr6pria mesa receptors de votos. Aberta a urns e contadas as c6dulas, seu n6mero deverf
corresponded ao dos eleitores.

S I ' - Servo consideradas nulls as c6dulas que contiveretn votos em mais de uma chapa ou
qualquer sinai que permita identiHlcar o eleitor.
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S 2' - Servo nulos os votos que nio forem langados na c6dula oficial

DOSRESULTADOS

Artigo 16 A totalizagao dos votos, tanto da votagao eletr8nica quanto da convencional, seri
divulgada imediatamente apes o encerramento das apurag6es.

Artigo 17 - Caso hajj empate entre as chapas no segundo turno, servo adotados, como crit6rio
de desempate, sucessivamente:

1 - a mais alta categoria do candidato a Diretor(a);
n - a mais alta categotia do candidato a Vice-Diretor(a);
IH - o maior tempo de servigo docente na USP do candidato a Diretor(a);
IV - o maior tempo de servigo docente na USP do candidate a Vice-Diretor(a).

DiSPOSi96KS FINALS

Artigo 18 Finds a apuragao, todo o material relativo a eleigao seri encaminhado a Assist6ncia
1'6cnica Acad8tnica, que o conservari polo puzo minimo de 30 dias.

Artigo 19 - Os cason omissos nesta Portaria servo resolvidos pelo Diretor, ouvida a Comissio
Electoral.

Artigo 20 - Este Portaria entrari em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposig6es
em contrano.

Faculdade de Direito de Ribe#ao Preto, 06 de Junho de 2017

Prof. etta CeUijunior
eton
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