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PORTAliIA INT. D.FDliP/USP zo/zola. DE io DE 0UTUBR0 DE zola

Disp6e sobre as eleig6es, pda
Congregagao para a composigao das
listas triplices de nomes para a
escolha da Comissio Central de
Avaliagao para Progressao de Navel na
Carreira Docente (CCAD) e da
Comissio de Avaliagao Setorial (CAS).

O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de S:io Paulo, a vista

do que disp6e o artigo lo, li3o e o artigo 3o da Resolugao NO 5.927, de o8.o7.20tt, resolve:

Artigo lo - A eleig5o para a composig5o das vistas triplices de nomes pai'a a escolha da
Comissio Central de Avaliagao para Progressao de Navel na Carreira Docente (CCAD) e da
Comiss5o de Avaliagao Setorial (CAS) sera efetuada, confotme disposig6es estatutgrias,
regimentais e desta Portaria, no dia 25 de outubro de zola, na sala D-3o5 das gh
asi5h.

Artig0 2o - S5o elegiveis todos os docentes da USP, inclusive os aposentados que
continuem em atividade, conforme legislagfio da Universidade.

Paragl'afo Qnico - O Professor Titular que n5o pretenda participar das listas
triplices para eleig5o da Comiss8o Central de Avaliagao para Progressao de Navel
na Caireira Docente (CCAD) e da Comissio de Avaliagao Setorial (CAS) deverf
apresentar pedido de dispensa, devidamente justificado, junto a Diretoria at6 o
diaz3 deoutubro dezoiz

Artigo 3o - S:io eleitores todos os membros da Congregagao da Faculdade de Direito de
Ribeir:io Preto da USP

Paragrafo inico - O eleitor impedido de votar deverf comunicar seu impedimento,
por escrito, em tempo hgbil, para que a Assist6ncia Acad6mica possa convocar o
lespectivo suplente.

Artigo 4o - Para a votag5o serf utilizada c6dula oficial, devidamente rubricada pelo
Presidente da mesa electoral.
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Artigo 5o - Antes de receber a c6dula, o eleitor deverf identificar-se e assinai a lista de
presenga.

Artigo 6o - A votagao serf pessoal e secreta, nio sendo pei'mitido o voto por procurag:io

Paragrafo Qnico - Cada eleitor poderf votar em, no mgximo, tr6s nomes de
Professores Titulaies, por lista.

Artigo 7o - A Mesa Eleitoral serf presidida pelo Professor Doutor Jain Aparecido Cardoso
que teri para auxilig-lo o servidor Leandro Vitorio Trigueiro.

/' g lo - A apuragao dos votos serf imediata, logo ap6s o t6rmino da eleigao;
g 2o - A proclamagao do resultado serf feita em seguida.

Artigo 8o - Servo considerados eleitos para compor a vista triplice de cada Comissio os
tr6s nomes maid votados.

Artigo go - Ocoi'rendo empate na eleigao, serf adotado homo crit6rio de desempate o
maior tempo de doc6ncia na Universidade.

Artigo 10 -- A urna sera acompanhada de uma Ata de abertura e enceiramento dos
tiabalhos, assinada pelos membros da Mesa Eleitoral, da qual constario o local e horirio
da eleigao, composigao da mesa, nQmero de eleitores votantes, bem homo quaisquer
ocorr6ncias que devem ser registradas.

Artigo n - Os casos omissos serif resolvidos de plano pelo Diretor da Faculdade de
Direito de Ribeirio Preto.

Artigo iz - Esta Portaria entrarf em vigor na data de sua assinatura

Faculdade de Direito de Ribeirio Preto, ig de outubro de 2012

?,..k
Prof. Titular I(iNACIO MARIA POVEDA VELASCO

Diretor
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