
 

 

 

PORTARIA EACH 019/2022, de 16 de maio de 2022 

 

 

Dispõe sobre a eleição de representante da categoria 

Discente junto ao Conselho Gestor do Campus Área Capital-

Leste da Universidade de São Paulo (USP). 

 

 

O Diretor 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, em especial o inciso XIII do Artigo 27-C do Regimento Geral da USP, na 

qualidade de Presidente do Conselho Gestor do Campus Área Capital-Leste, e no 

uso de suas atribuições, baixa a seguinte 

 

PORTARIA 

 

Artigo 1º - A eleição de 01 (um) representante da categoria Discente, e seu 

respectivo suplente, junto ao Conselho Gestor do Campus Área Capital-Leste, 

processar-se-á, em uma única fase, no dia 15 de junho de 2022, das 9h às 17h. 

O voto será realizado à distância, exclusivamente por meio de sistema eletrônico 

de votação.  

 

Parágrafo único - Nas eleições realizadas eletronicamente durante o período 

excepcional de prevenção de contágio pela COVID-19 (Novo Coronavírus) fica 

dispensada a exigência de disponibilização de votação convencional, conforme o 

art. 4º da Resolução Nº 7.945 de 27.03.2020, alterado pelo o art. 2º da Resolução 

Nº 7.956 de 08.06.2020.  

 

Artigo 2º - O representante da categoria Discente e seu respectivo suplente, 

matriculados em cursos de graduação ou programas de pós-graduação 

oferecidos no Campus Área Capital-Leste, serão eleitos pelos seus pares 

mediante voto direto e secreto.  

 

Artigo 3º - Cada eleitor poderá votar em apenas uma vinculação.  

 

Parágrafo único - Poderão votar e ser votados todos os Discentes regularmente 

matriculados nos cursos de graduação ou programas de pós-graduação 

oferecidos no Campus Área Capital-Leste. 

 

Artigo 4º - O registro das candidaturas, individual ou por vinculação, deverá ser 

realizado por e-mail, no endereço eletrônico cgac-leste@usp.br, a partir da data 

da publicação desta Portaria até às 16h do dia 31 de maio de 2022, mediante 

preenchimento de requerimento, devidamente assinado, dirigido ao Diretor da 
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EACH, disponível na página (http://www5.each.usp.br/eleicoes-each/). 

 

§ 1º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo com as normas 

estabelecidas por esta Portaria serão deferidos pelo Diretor da EACH. 

 

§ 2º - A ordem das vinculações nas cédulas será indicada em ordem alfabética, a 

partir do nome do candidato titular.  

 

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

página da EACH (http://www5.each.usp.br/eleicoes-each/), em 01 de junho de 

2022. 

 

§ 4º - Recursos contra possíveis indeferimentos serão recebidos no endereço 

eletrônico cgac-leste@usp.br até às 16 horas do dia 06 de junho de 2022 e 

serão decididos pelo Diretor, sendo o resultado divulgado na página da EACH 

(http://www5.each.usp.br/eleicoes-each/). 

 

Artigo 5º - A Comissão Eleitoral será composta pelo Prof. Dr.Luiz Gonzaga Godoi 

Trigo e pelos servidores técnico-administrativos Fabiano Gomes Teixeira do 

Prado e Erika Regina Elias da Silva. 

 

Artigo 6º - A Diretoria da EACH, por meio do Sistema de Votação da USP, 

encaminhará aos eleitores, em seu e-mail institucional, o endereço eletrônico do 

sistema de votação e a senha de acesso com a qual o eleitor poderá exercer seu 

voto das 09h até às 17h. 

 

Artigo 7º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo 

e a inviolabilidade. 

 

Artigo 8º - A totalização dos votos da eleição, será divulgada após a apuração do 

pleito, na página da EACH (http://www5.each.usp.br/eleicoes-each/) sendo 

considerado eleito o candidato mais votado, sendo o suplente o segundo mais 

votado. 

 

Artigo 9º - Em caso de empate, serão obedecidos, sucessivamente, os seguintes 

critérios de desempate: 

I – aluno mais idoso; 

II – o maior tempo de matricula na USP. 

 

Artigo 10 – Dos resultados da eleição cabe recurso, sem efeito suspensivo, até 

03 (três) dias úteis após a divulgação. 

 

§ 1º - O recurso a que se refere o caput deste artigo deverá ser enviado no 

endereço eletrônico cgac-leste@usp.br, e será decidido pelo Diretor da EACH.  

http://www5.each.usp.br/eleicoes-each/
http://www5.each.usp.br/eleicoes-each/
mailto:cgac-leste@usp.br
http://www5.each.usp.br/eleicoes-each/
http://www5.each.usp.br/eleicoes-each/
mailto:cgac-leste@usp.br


 

 

 

§ 2º - O mandato do representante titular, e de seu suplente, será de 01 (um) ano. 

 

Artigo 11 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pelo Diretor da 
EACH. 
 

Artigo 12 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua divulgação. 

 

 

Prof. Dr. Ricardo Ricci Uvinha 
Diretor 

 

 

 


