
 

 

PORTARIA EACH Nº 58/21, de 01 de dezembro de 2021 

(Altera as PORTARIAS EACH 38 e 54/2021). 

Altera dispositivos da PORTARIA EACH 

38/2021 e EACH 54/2021, que dispõem 

sobre a eleição de representantes discentes 

de pós-graduação para comissões da Escola 

de Artes, Ciências e Humanidades da Uni-

versidade de São Paulo. 

 

O vice-diretor no exercício da direção da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP), tendo em vista o que 

dispõem o Estatuto e o Regimento Geral da USP, e no uso de suas atribuições, 

baixa a seguinte 

 

PORTARIA: 

 

Artigo 1º - O Artigo 7º passa a ter a seguinte redação: 

“O pedido de inscrição individual ou por chapa dos candidatos, formulado por 

meio de requerimento, será recebido pelo link 

https://forms.gle/ZSJu7kNXH66cmpjm6 a partir da data de divulgação desta 

Portaria, até as 17h do dia 7 de dezembro de 2021. Serão recebidos no link 

supracitado: 1) requerimento de inscrição, disponível no sítio 

http://www5.each.usp.br/eleicoes-each/ e 2) declaração de que o candidato é 

aluno regularmente matriculado em programa de pósgraduação da EACH-USP. 

§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo deverá ser expedida pelo 

Serviço de Pós-Graduação ou pelo Sistema Janus. 

§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo com as normas 

estabelecidas por esta Portaria serão deferidos pela Diretora. 

https://forms.gle/ZSJu7kNXH66cmpjm6
http://www5.each.usp.br/eleicoes-each/


 

 

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido deferida será divulgado 

na página da Unidade, até as 18h do dia 7 de dezembro de 2021. 

 § 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição poderão ser 

encaminhados à Assistência Técnica Acadêmica, pelo formulário eletrônico 

https://forms.gle/SiydvwktMjPfTWcA8, até as 12h do dia 10 de dezembro de 

2021. A decisão será divulgada na página da Unidade, até as 9h do dia 13 de 

dezembro de 2021.  

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais deferidos, será 

definida por sorteio em sessão pública virtual, por meio de plataforma de 

videoconferência, no dia 13 de dezembro de 2021, às 10h, permitido o acesso de 

interessados, mediante link a ser enviado por e-mail aos eleitores, o qual 

também será divulgado no site da EACH-USP.”. 

 

Artigo 2º - Os demais dispositivos das portarias EACH 38/2021 e EACH 54/2021 

permanecem inalterados. 

 

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua divulgação. 

 

 

São Paulo, 1 de dezembro de 2021. 

 

 

Prof. Ricardo Ricci Uvinha 

Vice-diretor em exercício da direção 

https://forms.gle/SiydvwktMjPfTWcA8

