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Portaria D.FDRPZUSP - 04.DE ll DEJULHO DE 2013

Disp3e sobre a eleigao para a composigao da
vista triplice de nomes para a escolha do
Diretor da Faculdade de Direito de Ribeir5o
Preto da Universidade de S3o Paulo.

O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeir6o Preto da Universidade de S6o Paulo, de
acordo com o disposto no Artigo 46 e par6grafos do Estatuto da USP, combinado com
os artigos 210, 211, 212 e 214 do Regimento Gerd da USP, baixa a seguinte

PORTARIA

1 - Da data, local e horirio

Artigo lo - A eleigao para a composigao da lista triplice de nomes para a escolha do
Diretor da Faculdade de Direito de Ribeirgo Preto da USP seri realizada, conforme as
disposig6es estatut6rias, regimentais e desta Portaria. no dla 16 de agosto de 2013.

$ 1o - A urna eleitoral sera instalada no Anfiteatro da Faculdade de Direito de
Ribeir3o Preto.

g2o- O segundo e terceiro escrutinios, se houver necessidade, servo
realizados no mesmo local indicado no par6grafo anterior.

Artigo 2o - A eleigao teri inicio is 9h30min., encerrando-se a votagao do primeiro
escrutinio is IOh, permitindo-se o voto aos eleitores que se encontrarem no local de
votagao quando do momento do encerramento.

$ 1o - Havendo necessldade de um segundo ou terceiro escrutinios, des servo
iniciados 05 minutos ap6s a proclamagao do resultado do escrutinio anterior,
estabelecendo-se um puzo de 20 minutos para votagao em cada novo
escrutinio.

$ 2o - A votagao poder6 ser encerrada, em todos os escrutinios, antes do puzo
final previsto, caso todos os membros do Co16gio Eleitoral j6 tenham votado.
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11- Do Co16gio Eleitoral

Artigo 3o - O Co16gio Eleitoral sera constituido por todos os membros da Congregagao
e dos Conselhos dos Departamentos da FDRP-USP

$ 1o - O eleitor que pertencer a mais de um Colegiado votar6 na qualidade de
membro do Colegiado de hierarquia mats alta.

9 2o - O eleitor referido no par6grafo anterior n6o poder6 ser substituido pelo
suplente nos outros Colegiados.

g 3o - O elector que pertencer a maid de um Colegiado sera substituido, no seu
impedimento, pelo suplente no Colegiado de hierarquia superior.

g 4o - No impedimento do elector e seu suplente no Colegiado de hierarquia
superior, poder6 votar o suplente do Colegiado de hierarquia imediatamente
inferior.

g 5o - O elector que n6o dispuser de suplente, e estiver legalmente afastado de
suas fung6es na Universidade ou n3o puder comparecer a eleig3o por motive
justificado, por escrito, at6 o inicio da votagao, n3o seri considerado para o
c61culo do quorum exigido no Estatuto.

Artigo 4o - Os Chefes de Departamento dever3o entregar a Assist6ncia T6cnica
Acad6mica, at6 o dia 12 de agosto de 2013. a lista dos membros do Conselho de seu
Departamento, discriminando as respectivas categorias.

Par6grafo Onico- Quaisquer alterag6es dos membros dos Conselhos de
Departamento, que ocorrerem ap6s a data estabelecida no kaput deste artigo,
dever6o ser comunicadas, imediatamente, pelo Departamento, a Assist6ncia
T6cnica Acad6mica ou, na ocasi3o da eleigao, a mesa eleitoral, sempre
to rmal mente

Artigo 5o - O eleitor impedido de votar dever6 comunicar seu impedimento, por
escrito, a Assist6ncia Acad6mica, at6 o dia 14 de agosto de 2013, quando ent3o sera
convocado o respectivo suplente.

Par6grafo 6nico - Ocorrendo o impedimento do elector ap6s decorrido o puzo
estabelecido no capuf deste artigo, poder6 votar o suplente, observando-se o
que disp6em os par6grafos segundo e terceiro do Artigo 3o, desde que este
apresente. por escrito, a mesa electoral, a justificativa do eleitor impedido de
votar
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111- Dos elegiveis

Artigo 6o - S6o elegiveis todos os Professores Titulares e Associados 3 que comp6em a
Congregagao da FDRP-USP

g lo - O Professor Titular e Associado 3 que n5o pretenda participar da lista
triplice para a escolha do Diretor da FDRP. dever5 apresentar pedido de
dispensa, devidamente justificado, junto a Diretoria. at6 o dia lo de agosto de
2013, para ser apreciado pda Congregagao.

$ 2o - Por raz6es de celeridade do processo, e para o cano de n3o haver
Titulares e Associados 3 em nOmero suficiente para compor a lista triplice. nos
termos do $ 1o do art. 46 do Estatuto da USP. fica tamb6m estabelecido o
puzo do par6grafo anterior, para os eventuais pedidos de dispensa dos demais
professores elegiveis, ou seja, Professores Associados que comp6em a
Congregagao da FDRP-USP

lv Dos procedimentos da eleig5o

Artigo 7o - O Diretor da Unidade designar6 a mesa apuradora e receptora dos votos,
que sera presidida por um docente. tendo como mes6rios outros dois docentes.

Artigo 8o - Para a votagao seri utilizada c6dula oficial, devidamente rubricada pele
Presidente da mesa eleitoral, estampando a chancela da Unidade e com os seguintes
dizeres "Eleigao para Diretor da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da
Universidade de S3o Paulo"

Par6grafo 6nico - No local de votagao haver6 uma lista com os nomes dos
professores elegiveis, em ordem alfab6tica, para consulta dos eleitores.

Artigo 9o - Antes de receber a c6dula. o eleitor dever6 identificar-se e assinar a lista
de presenga.

Artigo10 -A votagao sera pessoal e secreta. n3o sendo permitido o voto por
procuragao.

9 lo - Cada elector poder6 votar, no primeiro escrutinio, em no m6ximo tr6s
nomes da lista de professores elegiveis.

$ 2o - No segundo e terceiro escrutinios, quando necess6rios, o n6mero de
nomes a serem votados dever6 corresponder, no m6ximo, ao nOmero de vagas
alnda existentes para completar a vista triplice
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Artigo ll - O elector que votou em um dos escrutinios n6o poder6 ser substituido nos
escrutinios subsequentes.

Artigo 12 - O elector que tiver fido substituido pelo suplente no inicio da eleigao n5o
poder6 votar nos escrutinios subsequentes, caso estes sejam realizados.

Par6grafo Onico - A aus6ncia do eleitor. sem substituigao, nos primeiros
escrutinios, n5o impedir6 que vote nos subsequentes.

V - Da apuragao

Artigo 13 - A apurag3o do pleito seri feita pda pr6pria mesa electoral, logo ap6s o
t6rmino da votagao.

Par6grafo Onico - Os trabalhos de apuragao, em todos os escrutinios, poderao
ser acompanhados exclusivamente pelos membros da Congregagao e dos
Conselhos dos Departamentos, bem como pelos servidores que o Diretor
designar para dar apoio t6cnico aos trabalhos.

Artigo 14- Encerrada a votagao, a urna sera aberta e contadas as c6dulas, cujo
nOmero dever6 corresponder ao dos eleitores.

Par6grafo Onico - A urna cujo nOmero de c6dulas nio corresponder ao dos
eleitores sera anulada.

Artigo 15 - Servo consideradas nulas as c6dulas que contiverem maid de tr6s
indicag6es de nomes ou qualquer sinai que permita identificar o eleitor.

Par6grafo Onico - Servo considerados nulos os votos que n3o forem langados
na c6dula oficial.

Artigo 16 - N6o servo computados os votos dados a candidate j6 eleito em escrutinio
anterior. aproveitando-se, contudo, os votos dados na c6dula a outros candidatos,
desde que n6o excedam o nOmero de vagas ainda existentes para completar a lista
triplice

Artigo 17 - Servo considerados eleitos para integrar a vista triplice os candidates que
obtiverem maioria absoluta de votos do Co16gio Eleitoral, em primeiro ou segundo
escrutinios, se este Oltimo se fizer necess6rio.

$ 1o - No terceiro escrutinio, se este for necess6rio, sera considerado eleito o
candidato que obtiver maior nOmero de votos.
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9 2o - Em cano de empate, em qualquer escrutfnio, integrar6 a lista triplice o
nome do Professor com maior tempo de servigo docente na USP

Artigo 18 - Logo ap6s a apuragao final, o Presidente da mesa eleitoral mandar6 lavrar
em Ata a hora de abertura e encerramento dos trabalhos, o resultado da eleigao e os
fates mats relevantes ocorridos na eleigao, a qual dever6 ser assinada pelo Presidente
e pecos mes6rios.

Artigo 19 - Finda a apuragao, todo o material relativo a eleigao sera encaminhado a
Assist6ncia T6cnica Acad6mica, que o conservar6 pelo puzo m6ximo de 30 dias.
sendo descartado ap6s a nomeagao do Diretor.

VI - Das disposig6es gerais

Artigo 20 - Casos omissos nesta Portaria servo resolvidos, de plano, pelo Diretor

Artigo 21 - Etta Portaria entrar6 em vigor na data de sua publicagao.

Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S5o Paulo

11 dejulho de 2013

..«i H,..,&.
Prof. Titular IGNACIO MARIA POVEDA yELASCO

Diretor
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