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PORTARIA INTERNA FDRP/USP N ' 02z/zozl, DE 16 DE SETEMBRO DE z021

Disp6e sobre a eleiq5o para escolha do(a) Presidente e Vice-
Presidente da Comiss3o de Cultura e Extens3o Universit5ria

da Faculdade de Direito de Ribeir5o Prego da Universidade
de S3o Paulo.

O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de Sio Paulo, de acordo

com o disposto no Estatuto e no Regimento Gerd da Universidade de S5o Paulo, baixa a
seguinte:

PORTARIA

Artigo I ' - A eleiqao da chapa para escolha do(a) Presidente e Vice-Presidente da Comiss5o de

Cultura e Extens3o Universit6ria ocorrer5 na reuni3o da Congregaq3o, a ser realizada em

t5/i0/2021, por memo eletr6nico (Sistema de Votaqao USP Helios Voting).

Parigrafo 6nico - Nas eleiq6es realizadas eletronicamente durante o periods excepcional de

prevenq5o de cont69io peta COVID-lg (Novo Coronavrrus) fica dispensada a exi96ncia de
disponibilizaqao de votaq3o convencional, conforme o artigo 4' da Resoluqao N ' 7945, de z7
de marco de 2020, e o artigo z ' da Resoluqao N'7956, de o8 de junho de 2020.

DAS iNSCKigOES

Artig0 2' - Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente dever3o protocolar o pedido de
inscriq5o das chapas via e-mail a Assist6ncia T6cnica Acad6mica (atacfdrp@usp.for), no puzo

de zo a zg/og/z021, mediante requerimento assinado por ambos e dirigido ao Diretor.

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

$ z ' - O Diretor divulgar6, a parter das l5 horan do dia 3o/og/zozl na pggina da Unidade
(www.direitorp.usp.for), link ''Eleiq6es", a lista das chapas que tiverem seus pedidos de

inscriq3o deferidos, assim como as raz6es de eventual indeferimento.
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Artigo 3' - Encerrado o puzo referido no artig0 2' e n3o havendo pelo menos duas chapas

inscritas, haven um novo puzo para inscrig3o, de o4 a l3/lo/zozl, nos moldes do estabelecido

no caput daquele artigo, hip6tese em que poder3o ser apresentadas candidaturas compostas

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

Parigrafo dnico - O Diretor divulgara, a parter das l5 horan do dia l4/l0/20zi, na p69ina da
Unidade (www.direitorp.usp-for), link "Eleig6es", a vista das chapas que tiverem seus pedidos

de inscrigao deferidos, assim como as raz6es de eventual indeferimento.

DO COLEGIO ELEITO RAL

Artigo 4' - S3o eleitores todos os membros da Congregaq5o da Unidade

$ 1' - O elector impedido de votar dever6 comunicar o fato, via e-mail, a Assist6ncia T6cnica

Acad6mica (atacfdrp@usp.for), at6 o dia l3/lo/zon.

$ 2' - O elector que dispuser de suplente seri por ele substiturdo, se estiver legalmente
afastado ou n5o puder votar por motivo justificado.

DAVOTAgAOETOTALIZAgAO DEVOTOS

Artigo 5' - A votaqao sera pessoal e secreta, n5o sendo permitido o voto por procuraq5o

Artigo 6' - A Assist6ncia T6cnica Acad6mica encaminharg aos eleitores, no dia da votaqao, em

seu e-mail institucional, o endereqo eletr6nico do sistema de votaq5o e a senha de acesso com

o qual o eleitor poder6 exercer seu voto.

Parigrafo 6nico - Cada eleitor poder5 votar em apenas uma chapa

Artigo 7' - O sistema eletr6nico contabilizar6 cada voto, assegurando-the sigilo e
inviolabilidade.

DOS RESULTADOS

Artigo 8' - A totalizaqao dos votos seri divulgada imediatamente apes o encerramento da
apuragao

Artigo g ' - Seri considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos do

Colegiado.
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Artigo 10 - Casa haha empate entre as chapas, servo adotados como crit6rio de desempate
sucessivamente:

1- a mais alta categoria do candidate a Presidente;

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

111- o major tempo de serviqo docente na USP do candidato a Presidente;

IV - o major tempo de serviqo docente na USP do candidato a Vice-Presidente

DISPOSlgOES FINALS

Artigo n - Fonda a apuraq3o, a Assist6ncia T6cnica Acad6mica conservar6 todo o material
relativo a eleiqao pelo puzo mfnimo de 3o dias.

Artigo lz - O mandato do(a) Presidente e do(a) Vice-Presidente eleitos seri limitado a
l5/og/z023, primeiro bi6nio do mandato do Diretor.

Artigo l3 - Os casos omissos nesta Portaria servo resolvidos pelo Diretor

Artigo 14 - Esta Portaria entrar5 em vigor na data de sua divulgaqio, revogadas as disposiq6es
em contrgrio.

Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, 16 de setembro de 20n

l

Prof. Dr. Nuno Manuel Mb/gadinho dos Santos Coelho
Diretor
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