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.I)isp6e sobre a composigao da vista tldpZice de Homes para a
escoZha do Vice-l)iretol ' da .Z;bcuZdade de .Z)ireito de Ribeirdo .Z'roto
da UhiuersidadedeSdo.Paulo

O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto, considerando o disposto no art
Estatuto da Universidade de S5o Paulo, resolve:

46 do

L

Artigo lo - A eleii$o para a composigao da lista triplice de nomes para a escolha do Vice-
Diretor da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da USP serf efetuada conforme as disposii;6es
estatutarias, regimentais e desta Portaria no dia 2i de setembro de 20i2, no Anfiteatro da
Unidade.

Paragrafo anico.- O segundo e terceiro escrutinios, se houver necessidade, servo realizados
no mesmo local indicado no "kaput" dente artigo.

AiHg0 2o - S5o e egiveis todos os Professores Titulares e Associados 3 que comp6em a

$ 1o - O Professor Titular e Associado 3 que n5o pretenda pardcipar da lista triplice para a
escolha do Vice-Diretor. deverf apresentar pedido de dispensa, devidamente justificado,
junto a Diretoria, at6 o dia o5 de setembro de 20i2. ' "''---'

g 2o - Por raz6es.de celeridade do processo, e para o caste de nio haver Titulares e
Associados 3 em ntlmero suficiente para compor a lista tdplice, nos tempos do $ 1o do art.
46.do Estatuto da USP, flea estabelecido o puzo do paragrafo anterior para os eventuais
pedidos de dispensa dos demais pmfessores elegiveis ou selma Professores Associados que
comp6emaCongregai$odaFDRp-USP. ' " ' "-'- '

da Fhculdade de Direito de Ribeir5o Prego da USP gregaigo e dos Conselhos Depai'tamentais

$ 1o - O eleitor que pertencer a mais de um Colegiado votarf na qualidade de membro do
Colegiado de hierarquia mais alta.

$ 2o - O eleitor que pertencer a mais de um Colegiado seri substituido, no seu impedimento
peta suplente no Colegiado de hierarquia superior. ' ' ' '"'-'

$ 3o - No impedimento do eleitor e seu suplente no Colegiado de hierarquia superior, poderf
votar o suplente do Colegiado de hierarquia imediatamente inferior.
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g 4o - O eleitor impedido de votar deverf comunicar sein imnedimentn nn. ..pdt. 3
Assist6ncia Acad6mica, at6 o dia i8 de setembro de 20i2, quando entfo sera convocado o
respectivosuplente.

$ 5o - Ocorrendo o impediments do eleitor ap6s decorrido o puzo estabelecido no paragrafo
anterior,.podera .votar o suplente, observando-se o que disp6em os par6grafos segundo e
terceiro deste artigo.

Artigo 4o - O elector que votou em um dos escrutinios n5o podera ser substituido nos
escrutinios subsequentes.

At'ngo 5o - O eleitor que tiver sido substituido pele suplente no inicio da eleiigo n5o podera
votar nos escrutinios subsequentes, casa estes spam realizados.

Paragrafo tlnico - A aus6ncia do eleitor, sem substituii$o, nos primeiros escrutinios, nio
impedira que vote nos subsequentes.

Artigo 6o - O Diretor da Unidade designar6 a mesa apuradora e receptora dos votes, que serf
presidida por um docente, tendo coma mesfrios outros dois docentes.

Artigo 7o - Para a votaigo serf utilizada c6dula oficial, devidamente rubricada pele Presidente
da mesa eleitoral, estampando a chancela da Unidade e com os seguintes dizeres "Eleii;ao para
Vice-Diretor da Faculdade de Direito de Ribeirgo Preto da Universidade de S5o Paulo".

Parfgrafo 6nioo -- No local de votai$o, haverf uma vista com os nomes dos professores
elegiveis, em ordem alfab6tica, para consulta dos eleitores.

Artigo 8o - A eleii$o teri inicio is gh3omin., encerrando-se a votaigo do primeiro escrutinio
is tohoo, permitindo o voto aos eleitores que se encontrarem no local de vohgao quando doencerramento.

Artigo go
presenga.

Antes de receber a c6dula, o eleitor deverg identificar-se e assinar a lista de

.Artigo io - A votai$o serf pessoale secreta, ngo sendo permitido o veto por procurai;ao.

Parfgrafo.anico - Cada eleitor palera votar, no primeiro escrutinio, em no mgximo tr6s
nomes da vista de professores eleglveis.

Artigo n - O segundo escrutinio teri inicio ds iohi5min., encerrando-se is ioh45min., e o
terceiro escrutinio, a partir das ii horan, encerrando-se as votag6es is nh3omin. '' ' " ''

Paragrafo inico - No segundo e no terceiro escrutinios, o nQmero de nomes a serem votados
deverg, corresponded, no maxims, ao n6mero de vagas ainda existentes para completar a
lista triplice. ' ' ''"''

111

.Ailigo iz - A apurai;ao dos votos, em cada escrudnio.
encerramento da votaigo, pda pr6pria Mesa Eleitoral.

seri feita imediatamente ap6s o
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g lo - A urna serf aberta e contadas as c6dulas, cujo nQmero deverf corresponder ao nimerodevotantes.

g 2o - Servo declarados nulos os votos

l que nio forem langados na c6dula oficial;

ll- langados em c6dulas que contenham qualquer sinai que permita identificar o eleitor;

111- que tiverem, em cada escrutinio, nimero maior de indicag6es que as permitidas

$ 3o . Nio serf considerado o veto dado a Professo! ja eleito em escrutinio anterior, por
maioria absoluta, aproveitando-se, por6m,.os votos dados a outros Professores, desde(]ub
estes n5o excedam ao nQmero de vagas ainda existentes. ' ' ''

Artigo i3 Os trabalhos de apumigo, em todos os escrutinios, poderao ser acompanhados
exclusivamente pelts membms da ' Congregaigo, dos Conselhos Departamentais e pelts
servidores designados pda Diretoria para dar apoio t6cnico aos trabalhos. "''"'-'- - i '

AiHgo i4 - De acordo com o artig0 2i2 do Regimento(;eras da I.JSP, somente passarao a
integrar a lista triplice, no primeiro e segundo escrudnios, os nomes que obtiverem maioria
absoluta.

g lo - No terceiro escrutinio servo considerados eleitos os que obtiverem maior ntlmero de
votos.

2o Em caso de .empate, integrara a lista o nome do Professor com maier tempo de
doc6ncia na Universidade. ' '' ''"' '"'''' '-"'i '

Artigo i5 -- Terminada a apuragao final, o Presidente da mesa receptora e apuradora dos votos
mandarf lawn em ata o resultado da eleii$o, bem como quaisquer fates relevantes ocorridos
duranteopleito.

Artigo i6 - Proclamados os resultados, as c6dulas servo guardadas em reciniente ]acrado iunto
a Assist6ncia Acad6mica, at6 a nomeai$o do Vice-Diretor ' ''' '''' ''"---' J-"''

os membms da Mesa E]e tora]. esta Portaria servo resolvidos pelo Diretor da Unidade, ouvidos

Artigo t8 - Etta Portaria entrarg em vigor na data da sua publicagao

Faculdade de Direito de Ribeirio Preto, 3ide julho de 20i2

.:.&
Prof. Tlitular IGNACIO MAnilA POyIEDA yELASCO

Diretol.
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