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Dispõe sobre a eleição dos representantes discentes de
pós-graduação junto
Graduação,

à Congregação, Comissão de Pós-

Comissão

de

Pesquisa,

Conselho

do

Departamento de Prometo e CCP AU e CCP Design.

A Diretora da Faculdadede Arquitetura e Urbanismo da USP, usandode suasatribuições
legais, baixa a seguinte
'
' '' ''-- --''"-v

PORTARIA

em carãter excepcional, ser utilizado sistema de votação convencional, de acordo com as
regras dos artigos 10 a 14 desta Portaria.

Parágrafo único -- Caracteriza excepcionalidade, para os termos mencionados no captar
deste artigo:
'
a)
e-maí/ desatualizado=
b)
c)

não recebimento da senhade votação via e-mai/;
dificuldade de acesso à in/erma/.

Artigo 2' - A eleição será supervisionada por Comissão Eleitoral, composta paritariamente
por 01 docente e 01 discente de pós-graduação.
'
'
'''''''-'''
$ 1' - O membro docente da Comissão mencionada no capa/rdeste artigo será designado
pela Diretora, dentre os integrantes da Congregação; '
'
'''"'''
$ 2' - Os representantes discentes de pós-graduação nos diferentes órgãos colegiados da
Unidade elegerão o membro discente da Comissão Eleitoral paritária, dentre os seus
pares que não forem candidatos.
Artigo 3 - Poderão votar e ser votados os alunos regularmente matriculados nos programas
de pós-graduação.

'

""'

"-'

r' -c'

Artigo 4' - A representaçãodiscente de pós-graduação ficará assim constituída
a) Congregação
- 01 representantediscente e respectivo suplente.
b) Comissão de Pós-Graduação:
- 01 representantediscente e respectivo suplente
c) Comissão de Pesquisa:
- 01 representante discente e respectivo suplente
d) Conselho do Departamento de Prometo.
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epresentante discente e respectivo suplente
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e) Clomissão de Coorde
Urbanismo

-'''--

''

' -v6-a"-a

uç rus-urauuaçao

em Arquitetura

e

- 01 representante discente e respectivo suplente

f)

Comissão de Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Design

--01representante
discente
erespectivo
suplente

"

't'"

4' dArtlgo
5' - O e eitor poders pares. no máximo, no número de alunos especificados no artigo
Artigo 6' - Cessará o mandato do representante discente que deixar de ser aluno regular de
pós-graduação na Unidade.

DAINSCRIÇÃ0

que o candidato é aluno regularmente matriculado no programa de pós-graduaçãoda Unidade.
Pós-Gmduação ção mencionada no capz.f/deste artigo deverá ser expedida pelo Serviço de

$.2' - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo com as normas estabelecidaspor
estaPortaria serão deferidos pela Diretora.
'
''-" '
da Unid3'
' O quadm dos candidatos cuja nlscrição tiver sido deferida será divulgado na página
Ê 4' - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição poderão ser encaminhados à

AssistênciaTécnica Acadêmica,até as 16h do dia 12 de setembrode 2018. A decisão
será divulgada na página da Unidade, até as 17 h do dia 14 de setembro de 2018
$ 5' - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais deferidos, será definida por
sorteio a ser realizado na Assistência Técnica Acadêmica, no dia ] 7 de setembrode 2018.
às 14 h, permitida a presença de interessados.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃ0 ELETRâNICA
Artigo 8' - A Assistência Técnica Acadêmica da FAUUSP encaminhará aos eleitores, no dia
20 de setembro de 201 8, em seu e-mail, o endereço eletrânico do sistema de votação e a senha
de acesso com a qual o eleitor poderá exercer seu voto.

-'

Artigo
9' - O sistemaeletrânico
contabilizará
cadavoto, assegurando-lhe
ea
inviolabilidade.
'
' o' sigilo
'''
DAVOTAÇÃOCONVENCIONAL
Artigo 10' de setembro

0

A votação convencional a que se refere o artigo I' supra será realizada no dia 24
de 201 8, das 9 h às 19 h, na Sala da Assistência Acadêmica da FAUUSP, sito à

aae e
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Rua do Lago, 876, Cidade UniversitáriaArmando Salles de Oliveira, São Pulo

SP,

telefones: 3091-4536/4798.

Artigo ll'

A Diretora nomeará a mesa eleitoral e indicará um membro docente como

Presidente.

Parágrafo único - O presidente da mesa eleitoral rubricará todas as cédulas no ato da
eleição.
Artigo 12' - A identiâlcação de cada votante será feita mediante a apresentaçãode prova hábil
de identidade e confronto de seu nome com o constante na lista de presença.
Artigo

13' - Não será permitido o voto por procuração.

Artigo 14' - A apuração deverá ser realizada imediatamente após o término da votação, em
sessãopública, pela própria mesa eleitoral.

DOSRESULTADOS

Artigo 15' - A totalização
dos votosda eleição,tantono formatoeletrõnicocomono
convencional, será divulgada na página da Unidade, no dia 25 de setembro de 201 8, às 16h.

Artigo 16' - Ocorrendo empate de votos, serão obedecidos, sucessivamente,os seguintes
critérios de desempate:

1 - o aluno mais idoso;
11- o maior tempo de matrícula na USP

Artigo 17'

Após a divulgação referida no artigo 15, cabe recurso, no prazo de três dias

úteis.

Parágrafo único - O recurso a que se refere o captardeste artigo deverá ser encaminhado

à AssistênciaTécnica Acadêmica,até as 18 h do dia 28 de setembrode 2018, e será
decidido pela Diretora.
Artigo 18' -- Previamente à homologação dos resultados da eleição pela Diretora, nos termos

do incisa ll do artigo I' da PortariaGR-6898,de 13.04.2017(republicada
no DOE de
27.04.2017), a Diretoria da Unidade, deverá remeter o processo à Procuradoria Geral, para
análise da sua regularidade formal.
Parágrafo único -- O resultado final da eleição, após a homologação pela Diretora, será
divulgado na página da Unidade.
Artigo 19' - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Diretora
Artigo 20' - Esta Portaria entra em vigor na data de sua divulgação.

Prosa.Dra. Mana Angela Ftjggim Pereira Leite
Diretora.
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