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PORTARIA INTERNA FDRP/USP N914/2019, DE 2 DE AGOSTO DE 2019

Disp6e sabre a eleig3o para escolha doha) Presidente e Vice-

Presidente da Comiss3o de GraduaQ3o da Faculdade de
Direito de Ribeir3o Preto.

A Diretora da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, de acordo com o disposto no Estatuto e

Regimento Geralda Universidade de S5o Paulo, baixa a seguinte:

PORTARIA

Artigo I ' - A eleigao da chaps para escolha do(a) Presidente e Vice-Presidente da Comiss3o de

Graduag5o ocorrer6 na reuni3o da Congregag3o, a ser realizada em Q4Z]QZ2Q19.

DAS tNSCKiG6ES

Artigo 2P . Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente dever3o protocolar na Assist6ncia

T6cnica Acad6mica. no puzo de 12 a 21/08/2019, o pedido de inscrig3o das chapas, mediante

requerimento assinado por ambos e dirigido a Diretora.

$ 1g - As chapas poder3o ser compostas por Professores Titulares e Associados pertencentes a
Unidade

$ 2e A Diretora divulgara, a partir das 15 horas do dia 22/08/2019 na p5gina da Unidade
www:dlrellgliQ:ulQ:for, //nk eleig6es, a vista das chapas que tiverem deus pedidos de inscrig3o

deferidos, assim como as raz6es de eventualindeferimento.

Artigo 3e - Encerrado o puzo referido no artigo 2g e n3o havendo pelo menos duas chapas

inscritas, haver6 um novo puzo para inscrigao, de 26/08 a 04/09/2019, nos moldes do

estabelecido no capuf daquele artigo, hip6tese em que poder3o ser apresentadas candidaturas

compostas tamb6m de Professores Doutores 2 e 1, pertencentes a Unidade.

Par6grafo 6nico - A Diretora divulgar3, a partir das 15 horas do dia 05/09/2019, na p6gina da
Unidade www.direitoro.uso.for. //nk eleig6es, a lista das chapas que tiverem deus pedidos de

inscrig3o deferidos, assim como as raz6es de eventualindeferimento.
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DO coLEalo ELECTORAL

Artigo 4Q S3o eleitores todos os membros da Congregag3o da Unidade

$ 19 0 eleitor impedido de votar dever5 comunicar o fato por escrito a Assist6ncia T6cnica
Acad6mica, at6 o dia 24/09/2019.

$ 29 O elector que dispuser de suplente sera por ele substituido se estiver legalmente afastado

ou n3o puder comparecer por motivo justificado.

OAELEiGAO

Artigo 5g - A votag3o sera pessoale secreta, n3o sends permitido o voto por procurag3o

Par6grafo 6nico Cada elector poder6 votar em apenas uma chapa

Artigo 6g A votag5o sera realizada por meio de c6dula oficial, devidamente rubricada pda
Diretora da Unidade.

$ 1g - As c6dulas conter3o as chapas dos candidatos elegiveis a Presidente e Vice-Presidente
em ordem alfab6tica do nome do candidato a Presidente

$ 2g - No lada esquerdo de cada chapa haver6 uma quadricula, na qualo eleitor assinalar6 com
um "X" o seu voto.

DAAPURAGAO

Artigo 79 . A apuragao dos votos, a cargo de 02 (dois) membros da CongregaQ3o indicados pda

Diretora, teri inicio imediatamente ap6s o t6rmino da votag3o. Aberta a urna e contadas as
c6dulas, seu n6mero dever6 corresponder ao dos eleitores.

$ 1Q - Servo consideradas nulas as c6dulas que contiverem votos em mais de uma chapa ou

qualquer sinalque permita identificar o elector.

$ 29 Servo nulos os votos que n3o forem langados na c6dula oficial

Artigo 8e - Seri considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos do Colegiado

Artigo 9Q - Caso haja empate entre as chapas, servo adotados, como crit6rio de desempate,
sucessivamente:

la mats alta categoria do candidato a Presidente;

11- a mats alta categoria do candidato a Vice-Presidente;

1110 maior tempo de servigo docente na USP do candidato a Presidente;

IV - o maior tempo de servigo docente na USP do candidato a Vice-Presidente
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DISPOSIG6ES FINALS

Artigo 10 - Finda a apurag5o, todo o material relativo a eleig3o seri conservado pda Assist6ncia

T6cnica Acad6mica, pelo puzo minimo de 30 dias.

Artigo ll - O mandato do(a) Presidente e do(a) Vice-Presidente eleitos seri limitado a
15/09/2021, t6rmino do mandato da Diretora.

Artigo 112 - Os cason omissos nesta Portaria servo resolvidos pda Diretora.

Artigo 13 - Esta Portaria entrar6 em vigor na data de sua divulgaQao, revogagas-irg'disposig6es
em contr5rio. ...--"

faculdade de Direito de Ribeir3o P11gtq"fde agosto de 2019.

:i'rof(i)dt''ghonica g-eTHan Sake Ca98iauo
Diretora
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