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Disp6e sobre ' a eleigao para . representagao
docente junto ao Conselho Gestor do Campus
da USP de Ribeir3o Preto, bem como sobre a
composigao da Mesa Electoral.

O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo, no
uso de suas atribuig6es legais, e por solicitagao do Presidente do Conselho .Gestor do
Campus da USP de Ribeir3o Preto, nos termos .do OFCIRC/CG/002/2011, de 14 de
margo de 2011, baixa a seguinte

PORTARIA

Artigo lo - A eleigao para escolha de 01 (um) representante docente da Faculdade de
Direito de Ribeir3o Preto dd Universidade de S3o Paulo (FDRP-USP), e seu respectivo
suplente,'junto ao Conselho Gestor do Campus da USP de Ribeir3o Pretor. realizar-se-6
no dia 03 de mano p.f.,.,das 9 is 15 horas, mediante veto direto e secreto, no
anfiteatro desta Faculdade (bala D-226).

Par6grafo Onico .- A votagao poder6 ser encerrada
estabelecido se ja tiverem votado todos os eleitores.

antes do- hor6rio

Artigo 2o - As candidaturas dever6o ser registradas, at6 o.:dia. 29 de abril p.f:,
mediante vinculagao titular-suplente,.nos termos do artigo 221, ite.m 1, do Regimento
Gerd da USP. O registro dever6 ser efetuado na Assist6ncia Acad6mica, das 9 ds 15
horas, atrav6s de requerimento dirigido ao Diretor.

Artigo 3o Poder3o votar e ser votados os docentes em exercicio na Unidade

Par6grafo Onico - N3o sera privado do direito de votar e ser votado o docente
que se encontrar em f6rias, licenga premio ou, que afastado de suas fung6es,
com ou sem prejOizo de vencimentos, estiver prestando servigo em outro 6rgao
da Universidade de S6o Paulo.

Artigo 4o Cada eleitor poder6 votar em apenas 01 (uma) candidatura (titular e
suplente), dentre as chapas previamente inscritas para a mencionada representagao.

Artigo 5o - No local de votagao seri instalada a Mesa Electoral, presidida por tlm
membro do corpo docente, que teri para auxili6-1o dots mes6rios designados dentre
os servidores do corpo administrativo, conforme segue:
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Profa Dra Cynthia Soares Carneiro (presidente)
Angela Demean Prates
Rafael Souza de Marchi

Artigo 6o O processo electoral obedecer6 is seguintes normas

1 - os eleitores assinar3o vista de comparecimento, previamente fornecida pele
Servigo de Pessoal da FDRP, onde constar5 o name do docente;
11 - o Presidente rubricar6 todas as c6dulas no ato da eleigao;
111 - n3o sera permitido o voto por procuragao;
IV - servo garantidos o sigilo do voto e a inviolabilidade da urna;
V - apuragao do pleito pda Mesa logo ap6s o t6rmino da eleigao, lavrando, a
seguir. a Ata de abertura e encerramento dos trabalhos eleitorais e ' dos
resultados obtidos; devidamente assinada pelo Presidente da Mesa Eleitoral e
mes6rios, na qual constar3o todos os detalhes pertinentes a eleig6o;
VI - proclamagao do resultado gerd da eleigao pelo Presidente da Mesa.

Artigo 7o - Encerradas as atividades, todo o material sera encaminhado a Assist6ncia
Acad6mica da FDRP, que o conservari peso periodo de 30 (trinta) dias.

Artigo 8o A chapa mais votada sera eleita para um mandato de 02 (dois) anos

Par6grafo Onico - No casa de empate. servo adotados como
desempate. sucessivamente e no tocante ao titular da candidatura:

crit6rio de

1- o de maiortempo de servigo docente na USP; *S
11 - o de major tempo de servigo na respectiva categoria;
111 =- o maid idoso.

Artigo 9o No puzo de 3 (tr6s) dias ateis, ap6s a proclamagao dos eleitos, poder6
ser impetrado recurso sobre o resultado da eleig3o, dirigid0 80 Diretor da FDRP

Par6grafo 6nico - O recurso referido neste .,artigo sera processado. na
Assist6ncia Acad6mica da Faculdade. sem efeito suspensivo, cabendo a sua
decis3o ao Diretor da FDRP. no puzo m6ximo de 05 (cinco) dias, contados da
data da impetragao.

Artigo IO Os cason omissos nesta Portaria servo resolVidos pele Diretor

Artigo ll Esta Portaria entrar6 em vigor na data de sua assinatura

Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da UniVersidade de S3o Paulo
25 de margo de 2011.

Prof. Dr. IGNACIO MARIA POVEDA VELASCO
Diretor
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