
 

 

PORTARIA EACH 08/14, de 04.04.2014  

 

Dispõe sobre a eleição dos representantes da 
categoria Docente na Comissão de Pesquisa 
(CPq) da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades da Universidade de São Paulo. 

 

A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São 
Paulo (USP), tendo em vista o que dispõe o Regimento Interno da EACH, o Estatuto e o 
Regimento Geral da USP, e no uso de suas atribuições, baixa a seguinte: 

 

PORTARIA:  

Artigo 1º  - A eleição dos representantes da categoria docente na CPq realizar-se-á pelo 
voto direto e secreto, nos dias 05, 06, das 09 às 18h, e 07 de maio de 2014, das 09 às 16 
horas, na Sala de Apoio Docente (mezzanino entre 2º e 3º andares), no prédio da UNICID, 
Rua CesárioGaleno, 475 - Tatuapé, SP.  

 

Artigo 2º  - O número de vagas dos representantes, titulares e suplentes, para a CPq e 
respectivos mandatos está definido da seguinte forma:  

COLEGIADO  CATEGORIA  REPRESENTANTES 
TITULARES  

REPRESENTANTES 
SUPLENTES 

MANDATO  

CPq Docente 04 (quatro) 04 (quatro) maio de 2014 a 
maio de 2016 

 

Artigo 3º  - Não será privado do direito de votar e ser votado o docente que se encontrar 
em férias ou afastado de suas funções, com ou sem prejuízo de vencimentos. 

 

Artigo 4º  - Os candidatos docentes deverão se inscrever em vinculações (titular e 
suplente). 

 

Artigo 5º  - Cada eleitor docente poderá votar em apenas um nome para titular, observada 
a vinculação do suplente. 

 

Artigo 6º  - Os candidatos docentes deverão se inscrever através de requerimento 
encaminhado para o e-mail atac-each@usp.br, em vinculações (titular e suplente), 
noperíodo de 05 a 14 de abril de 2014. 

Parágrafo único – Não é permitida a inscrição isolada de suplentes, nem a participação de um 
mesmo candidato em mais de uma chapa para o mesmo Colegiado.  



 

 

 

Artigo 7º - No dia 16 de abril de 2014 será divulgada a relação dos candidatos registrados. 

 

Artigo 8º  - A mesa eleitoral, composta por 01 (um) presidente e 02 (dois) mesários, será 
designada pela Diretora da Unidade dentre os membros do corpo docente e administrativo. 

 

Artigo 9º  – O processo eleitoral para cada categoria obedecerá às seguintes condições: 

I - registro prévio de candidatos na forma estabelecida pelo artigo 6º; 

II - identificação de cada votante no ato da aposição da assinatura na folha de 
presença fornecida pela Assistência Técnica Acadêmica; 

III - apuração do pleito, imediatamente após seu encerramento; 

IV - proclamação do resultado geral da eleição pela Diretora da EACH após a 
apuração do pleito. 

Parágrafo único  – Não será permitido o voto por procuração.  

 

Artigo 10º - Encerrados os trabalhos eleitorais, todo material relativo à eleição será 
encaminhado à Assistência Técnica Acadêmica, que o conservará pelo prazo de 30 (trinta) 
dias. 

 

Artigo 11 - No prazo de até 03 (três) dias úteis, após a proclamação dos eleitos, poderá 
ser impetrado recurso sobre o resultado da eleição dirigido à Diretora da EACH. 

§ 1º - O recurso referido neste artigo será protocolado na Seção de Expediente da EACH e 
não produzirá efeito suspensivo. 

§ 2º - O recurso a que se refere este artigo será decidido pela Diretora da EACH, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias contados da data de sua impetração. 

 

Artigo 12 - Os casos omissos serão resolvidos de plano pela Diretora da EACH. 

 

Artigo 13 - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

São Paulo, 04 de abril de 2014. 

 
 

Profa. Dra. Maria Cristina Motta de Toledo  
Diretora 


