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PORTARIA EACH 23/2017, de 02.05.2017 

 

Dispõe sobre a eleição de Presidente e Vice-Presidente 

da Comissão de Pós-Graduação 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 Estatuto e o Regimento Geral da USP, torna público aos 

interessados os procedimentos da eleição de Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Pós-

Graduação (CPG) da EACH. 

 

Artigo 1º - A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da CPG realizar-se-á pelo voto direto e 

secreto, em sessão da Congregação de 14 de junho de 2017.  

 

Artigo 2º - Os mandatos estão definidos da seguinte forma: 

COLEGIADO CATEGORIA MANDATO 

CG 

Presidente 01.07.2017 a 29.01.2018 

Vice-Presidente 01.07.2017 a 29.01.2018 

 

Artigo 3º - Os candidatos deverão se inscrever por meio de requerimento, devidamente assinado, 

a ser encaminhado para o e-mail atac-each@usp.br,  em chapa, no período de 08 a 17 de maio de 

2017.  

§1º – Cada   chapa deverá enviar, junto com o requerimento de inscrição, um plano de 

trabalho para a gestão do colegiado. 

§2º – Não é permitida a inscrição isolada, nem a participação de um candidato em mais de 

uma chapa para o mesmo colegiado. 

§3º – Serão considerados inválidos formulários de inscrição que não contiverem assinatura 

dos candidatos. 

 

Artigo 4º - As chapas, no período acima, poderão ser compostas por Professores Titulares e 

Associados pertencentes à EACH. 

 

Artigo 5º - No dia 19 de maio de 2017 será divulgada a relação das chapas inscritas.  
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Artigo 6º - Caso encerrado o termo inicial de registro das candidaturas sem que haja ao menos duas 

chapas inscritas, haverá prorrogação das inscrições para o período de 22 a 31 de maio de 2017, 

hipótese em que poderão ser apresentadas candidaturas compostas também por Professores 

Doutores pertencentes à EACH.  

 

Artigo 7º - Na hipótese prevista no artigo anterior será divulgada a relação das chapas inscritas em 

02 de junho de 2017. 

 

Artigo 8º - Cada eleitor poderá votar em apenas uma chapa.  

 

Artigo 9º - São eleitores todos os membros titulares da Congregação da EACH. 

§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o fato por escrito à Assistência Técnica 

Acadêmica até 07 de junho de 2017. 

§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele substituído se estiver legalmente afastado ou 

não puder comparecer por motivo justificado. 

 

Artigo 10 - A votação será realizada por meio de cédula oficial, devidamente rubricada pela Diretora 

da EACH. 

§ 1º - As cédulas conterão as chapas dos candidatos elegíveis a Presidente e Vice-Presidente, em 

ordem alfabética do nome do candidato a Presidente. 

§ 2º - No lado esquerdo de cada chapa haverá uma quadrícula, na qual o eleitor assinalará o seu 

voto. 

 

Artigo 11 - A apuração dos votos, a cargo de três membros da Congregação indicados pela Diretora, 

terá início imediatamente após o término da votação. Aberta a urna e contadas as cédulas, seu 

número deverá corresponder ao dos eleitores. 

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem votos em mais de uma chapa ou 

qualquer sinal que permita identificar o eleitor. 

§ 2º - Serão nulos os votos que não forem lançados na cédula oficial. 

 

Artigo 12 - Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos do Colegiado.  
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Artigo 13 – Em caso de empate serão adotados como critério de desempate: 

I - a mais alta categoria do candidato a Presidente; 

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

lll - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato a Presidente; 

lV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato a Vice-Presidente. 

 

Artigo 14 - Encerrados os trabalhos eleitorais, todo material relativo à eleição será conservado pela 

Assistência Técnica Acadêmica por trinta dias. 

 

Artigo 15 - Os casos omissos serão decididos de plano pela Diretora da EACH.  

 

Artigo 16 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua divulgação, revogadas as disposições em 

contrário.  

 

 

São Paulo, 02 de maio de 2017 

 

 

Profa. Dra. Maria Cristina Motta de Toledo  

Diretora 

 


