
 

 

PORTARIA EACH 40/21, de 10.09.2021  

 

Dispõe sobre a consulta, apresentações e debate 

relativos à escolha do(a) Diretor(a) e do(a) Vice-

Diretor(a) da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades (EACH) da Universidade de São 

Paulo (USP). 

 

A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo 

(USP), no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte 

 

 

PORTARIA: 

 

Artigo 1º - A Comissão Eleitoral, designada pela Portaria EACH 31/2021, fica encarregada de 

organizar apresentações específicas para estudantes, servidores técnico-administrativos e 

docentes e um debate entre as chapas inscritas para a eleição de Diretor(a) e Vice-Diretor(a) 

da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. 

 

§ 1º - Entre os dias 13 e 25 de outubro de 2021, a Comissão Eleitoral organizará apresentações 

das chapas para cada uma das categorias elencadas no caput, em cronograma e formatos 

próprios que serão definidos e divulgados após o encerramento das inscrições. 

 

§ 2º - O debate será realizado em 27 de outubro de 2021, às 14h, e terá a participação de 

estudantes de graduação e pós-graduação, servidores técnico-administrativos e docentes. 

 

§ 3º - As atividades dispostas no caput deste artigo e em seus parágrafos serão realizadas 

remotamente. 

 

§ 4º - A Comissão Eleitoral divulgará amplamente as regras do debate e a plataforma virtual a 

ser utilizada. 

 

Artigo 2º - Será realizada consulta remota à Comunidade Universitária da EACH, com a 

participação de todos os docentes e servidores técnico-administrativos da ativa e todos os 



 

 

estudantes de graduação e pós-graduação regularmente matriculados visando expressar sua 

preferência quanto à escolha do Diretor(a) e Vice-Diretor(a) da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo, com caráter indicativo ao Colégio Eleitoral 

encarregado de eleger o(a) Diretor(a) e Vice-Diretor(a) 

 

§ 1º - A consulta à Comunidade Universitária será estratificada segundo as categorias 

funcionais da Unidade, apurando-se em separado os votos de servidores técnico-

administrativos, docentes e estudantes.  

 

§ 2 º - A Comissão Eleitoral organizará e coordenará a consulta à Comunidade Universitária e 

terá a assessoria e cooperação da Assistência Técnica Acadêmica da EACH. 

 

Artigo 3º - A consulta relativa à escolha do(a) Diretor(a) e do(a) Vice-Diretor(a) da EACH será 

realizada em 3 de novembro de 2021, das 9h às 18h. 

 

§ 1º - A Assistência Técnica Acadêmica encaminhará aos servidores técnico-administrativos, 

docentes e estudantes, no endereço eletrônico cadastrado na base de dados corporativa da 

USP, o endereço eletrônico e a senha de acesso com a qual cada membro da comunidade 

USP responderá à consulta supra referida. 

 

§ 2 º - A Comissão Eleitoral divulgará, até as 17h do dia 4 de novembro de 2021, no sítio da 

EACH, os resultados obtidos em cada categoria. 

 

Artigo 4º - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Diretora, ouvida a Comissão 

Eleitoral. 

 

Artigo 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

São Paulo, 10 de setembro de 2021. 

 

 

Profa. Dra. Mônica Sanches Yassuda  

Diretora 


