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PORTARIA INTERNA FDRP NQ 003/2019, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019

Disp6e sobre a eleigao dos delegados que constituir3o o Co16gio

Eleitoral para a eleigao do representante dos Antigos Alunos da
Universidade de S8o Paulojunto ao Conselho Universit6rio.

A Diretora da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo, no uso

de suas atribuig6es legais baixa a seguinte:

PORTARIA

Artigo IP - Nos termos da Portaria GR Ne 7.340, de 15 de fevereiro de 2019, a eleig3o para a

escolha de 01 (uml delegado representante dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito de

Ribeir5o Preto da Universidade de S3o Paulo IFDPR-USP), e seu respectivo suplente, realizar-se-6

no dia 27 de margo de 2019, das 9h is 12h, mediante voto direto e secreto, na sala da Segao de

Apoio Acad6mico desta Faculdade.

Artigo 2Q - A Assist6ncia T6cnica Acad6mica desta Unidade receber6 a partir da data de publicagao

delta Portaria at6 is 16 horns do dia 25 de margo de 20]-9, atrav6s do e-mail atacfdrp@usp.for, a

inscrig3o individual ou por chapa de candidatos, em formu16rio proprio, disponivel na p6gina da
Unidade AWWW:direjlorp.usp.brl, link eleig6es.

Artigo 3e - Poder3o votar e ser votados, pelo voto direto e secreto, os antigos alunos desta
Unidade

Artigo 4g Coda e]eitor poder6 votar em at6 0]. jumal candidatura jtitular e suplente), dentre os

candidates previamente inscritos para a representagao da categoria.

Artigo 5g - No local de votag3o sera instalada a Mesa Eleitoral, composta pelos membros abaixo,
sob a presid6ncia da primeira:

Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco IPresidentel

Felipe Augusto Barroso Maia Costa

oder Gongalves de Padua
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Artigo

1 .

6e - O processo eleitoralobedecer6 as seguintes normal:

Os eleitores assinar3o lista de comparecimento, previamente fornecida pelo Servigo de

Graduag3o da FDRP;

a identificag3o de cada votante seri feita mediante a apresentagao de prova h6bil de
identidade;

o Presidente rubricar6 todas as c6dulas no ato

n3o sera permitido o voto por procuragao;

cada eleitor poder6 votar em apenas um nome para titular e outro para suplente;

servo garantidos o sigilo de vote e a inviolabilidade da urna;

apuragao imediata 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;

proclamag3o do resultado geralda eleigao peso Presidente da Mesa

da eleigao;1 1
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Artigo 7g - Sera considerado eleito o candidato que obtiver maior nOmero de votos, tanto para

delegado titular como para suplente.

Artigo 89 - No caso de empate, tanto para delegado como para suplente, servo adotados coma

crit6rios, sucessivamente:

1. Major tempo decorrido desde a conclus3o do curso na USP;

11. de idade, recaindo a escolha no maid idoso.

Artigo 9Q Encerrada a eleig3o, todo o material seri encaminhado a Assist6ncia T6cnica
Acad6mica, que o conservar6 peso puzo de 30 dias.

Artigo].Og - Os casos omissos nesta Portaria servo resolvidos pda Sra. Diretora.

Artigo lle - Esta Portaria entrar6 em vigor na data de sua Bill)l+c:5eao.

Faculdade de Direito de Rjbe+i66Preto, 20 de fevereiro de 2019
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