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ELEIÇÃO PARA A COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA (CCP) 
PÓS-GRADUAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE 

 

Eleição para membros docentes da CCP do Programa de Pós-Graduação em 

Sustentabilidade da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da 

Universidade de São Paulo (USP). 

A Comissão Organizadora do pleito, no uso de suas atribuições, informa que: 

Artigo 1º - A eleição dos membros titulares e suplentes para a composição da CCP do 

Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade realizar-se-á pelo voto direto e 

secreto, conforme previsto no cronograma no Anexo 1. A votação será realizada 

eletronicamente, à distância, por meio do Sistema Hélios. 

 

Artigo 2º - O número de vagas dos representantes – titulares e suplentes – para a 

CCP e respectivos mandatos estão definidos da seguinte forma: 

COLEGIADO 
REPRESENTANTES 

TITULARES 
REPRESENTANTES 

SUPLENTES 
MANDATOS 

CCP do PPG Em 
Sustentabilidade 

3 (três) 3 (três) 
30/05/2018 a 
29/05/2020 

 

Artigo 3º - São elegíveis e eleitores todos os orientadores plenos credenciados no 

Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade da EACH/USP, no momento da 

publicação deste edital - inclusive os atuais membros da CCP. Não será privado do 

direito de votar e ser votado o docente que se encontra em férias ou afastado de suas 

funções, com ou sem prejuízos de vencimentos. 

 

Artigo 4º - As chapas deverão se inscrever por meio de requerimento encaminhado 

ao email sustentabilidade-each@usp.br, em vinculação de titular e suplente, no 

período descrito no cronograma no Anexo 1. 

 

Parágrafo único – Não é permitida a inscrição isolada de candidatos nem a 

participação de um mesmo candidato em mais de uma chapa para o mesmo 

colegiado. 

 

Artigo 5º - Cada eleitor poderá votar em apenas 1 (uma) chapa. 
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Artigo 6º - A Comissão eleitoral será composta por: Profª. Drª. Tânia Pereira 

Christopoulos (Presidente da comissão eleitoral), pelo Secretário Fabiano Gomes 

Teixeira do Prado (Secretário da comissão eleitoral) e pela Suplente da Representante 

Discente Amanda Cseh (Secretária da comissão eleitoral). 

 

Artigo 7º - Encerrados os trabalhos, todo material relativo à eleição será conservado 

pela Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade pelo período de 

trinta dias. 

 

Artigo 8º - No prazo de até três dias úteis, após a proclamação dos eleitos, poderá ser 

impetrado recurso sobre o resultado da eleição dirigido à Comissão Organizadora do 

processo eleitoral. 

 

§ 1º - O recurso referido neste artigo será protocolado na Secretaria de Pós-

Graduação da EACH e não produzirá efeito suspensivo. 

 

§ 2º - O recurso a que se refere este artigo será decidido pela Comissão 

Organizadora, no prazo máximo de cinco dias contados a partir do término do 

prazo para apresentação dos recursos. 

 

Artigo 9º - Em caso de empate, será observado o Artigo 220º do Regimento Geral da 

USP. 

 

Artigo 10º - Os casos omissos serão resolvidos pela atual CCP do Programa de Pós-

Graduação em Sustentabilidade. 

 

São Paulo, 09 de março de 2018* 

*Aprovado na 60º CCP em 07 de março de 2018 

 

Comissão Organizadora 

Profª. Drª. Tânia Pereira Christopoulos 

Secretário Fabiano Gomes Teixeira do Prado  

Suplente da Representante Discente Amanda Cseh 

Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade 
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Anexo 1 

 

Calendário da Eleição dos Membros da Comissão Coordenadora do Programa de 

Pós-Graduação em Sustentabilidade. 

 

DATAS ATIVIDADE PREVISTA 

07/03/2018 Homologação do edital na CCP 

09/03/2018 Publicação no site e envio para email dos docentes  

12/03/2018 às 0h Início da inscrição das chapas 

21/03/2018 às 23h59 Fim da inscrição das chapas 

23/03/2018 Publicação da lista de chapas inscritas e início da divulgação das 
candidaturas 

05/04/2018 das 0h à 
06/04/2018 às 23h59 

Período de Votação pelo Sistema Hélios 

09/04/2018 Resultado publicado no site e por email 

10 a 12/04/2018 Protocolo de recursos na secretaria 

13 a 17/04/2018 Julgamento de eventuais recursos 

02/05/2018 Homologação do resultado na CCP 

30/05/2018 Posse dos membros titulares e suplentes na CCP 

06/06/2018 Primeira reunião da nova composição da CCP 

 


