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Disp6e sobre a eleii$o dos delegados que
constituir5o o co16gio electoral para a eleiiQao dos
representantes das categorias docentes de
Professor Associado e Professor Doutor. e
respectivos suplentes, junto ao Conselho
Universitgrio.

O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de Sio Paulo, no uso
de suas atribuig6es legais baixa a seguinte

PORT:ARIA

Aitigo lo - Nos termos da Portaria GR NO 6.4o6, de o4 de novembro de 20i3, a eleigao
para escolha d! oi(um) delegado representante da categoria docente de Prohssor Doutor
e oi.(um) delegado representante da categoria docente de Professor Associado da
Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de S5o Paulo(FDRP-USP), e seus
respectivos suplentes, realizar-se-f no dia o5 de dezembro de zoi3 p.f., das ioh is
tah, mediante veto direto e secreto, na gala do Apoio Acad6mico desta Faculdade

Artig0 2o - As candidaturas(titular e suplente) dever5o ser registradas at6 o dia zg de
novembro.de zoi3, na saba do Apoio Acad6mico desta Faculdade, das gh is :t5h
horas, mediante requerimento dirigido ao Diretor.

Pmfesso: Doutor ou Pmfessor Assoc ado tes deverio pertencer a respectiva categoria de

Artigo 4o : Poderio votar e ser votados os docentes em exerci(:io, portadores do Htulo de
Doutor ou de Associado.

Paragrafo inico - Nio serf privado do direito de votar e ser votado o docente que
se encontrar em ferias,.licenga pr6mio ou, que afastado de suas fung6es, com ou
sem prquizo .de .vencimentos, estiver prestando servigo em outdo 6rg5o da
Universidade de S5o Paulo. ' ' '

Artigo 5' - Cada eleitor podera VE)tar em at6 OI (uma) candidatura (titular e suplente),
dentre as chapas previamente inscritas para a representagao da categoria --''-"'-,'

Av. Bandeirantes, 3900 Ca171pus da IJSP
i4o4o-go6 Ribeirio Preto-SP

T I F 55 (16) 36oz-4950
www.usp.for/fdrp

patina ila



@
UNIVERSIDADEDESAOI)AULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO

Artigo 6o - No local de votag5o serf instalada a Mesa Eleitoral, presidida por um membro
do compo docente, que teri para amdlif-lo dois mesgrios designados dentre os servidores
do compo administrativo, conforme segue:

l
2
3

Professor Doutor Jair Aparecido Cardoso(presidente)
Maria Jose de Carvalho Oliveira
Leandro Vitorio Trigueiro

Artigo 7o - O processo eleitoral obedeceri as seguintes normal

I sta de comparecimento, previamente fomecida peso

11 -- o Presidente rubricarf todas as c6dulas, previamente;
111 -- n5o serf permitido o vote por procuragao;
IV -- serif garantidos o sigilo do veto e a inviolabilidade da urna:

apuragao imediata do pleito pda Mesa, logo ap6s o t6mlino da eleiigo,
lavrlndo, a seguir, a Ata de abertum e encerramento dos tmbalhos eleitorais e dos
resultados obtidos:
Vl- proclamai$o do resultado gerd da eleigao pele Presidente da Mesa.

Artigo 8o - Sera considerado eleito delegado representante da respectiva categoria o
.docente mats votado, nos termos das candidaturas(titular e suplente)'refeHdas no artigo2o desta Portaria. ' ' '

Ai'ngo 9o - No caso de empate, servo adotados
sucessivamente e no tocante ao titular da candidatura:

homo crit6rio de desempate,

1 - o maior tempo de sendgo docente na USP;
11 -- o major tempo de servigo na respectiva categoria;
111 - o docente mats idoso.

AIEdgo io - Encerrada a eleiigo, todo o material serf encaminhado a Assist6ncia T6cnica
Acad6mica, que o conservara pelo puzo de 3o dias.

Artigo ii- Os cason omissos nesta Portaria servo resolvidos pele Diretor.

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

Faculdade de Direito de Ribeirio
o5 den(

}to da Univemidade de Sgo Paulo
lbro de 20i3

Prof. :oCelliJunior
iretor
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