
 
 

 

PORTARIA EACH Nº 60/22, de 13 de dezembro de 2022 

 

Altera a Portaria EACH Nº 56/22, que dispõe sobre a 

eleição de membros docentes para as Comissões de 

Área (CA) de Ciências Exatas e Engenharias, 

Computação, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, 

Ciências Ambientais, Ciências Humanas e Artes, e 

Ciências Sociais Aplicadas da Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades da Universidade de São 

Paulo. 

 

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, e no uso de suas atribuições, baixa a seguinte: 

 

PORTARIA: 

 

Artigo 1º - O Artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação: 

“A eleição dos membros das Comissões de Áreas realizar-se-á pelo voto direto e 

secreto, no dia 2 de março de 2023, das 9h às 17h. O voto será realizado 

eletronicamente, à distância, por meio de sistema de votação.”.  

 

Artigo 2º - O Artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação: 

“O mandato dos membros será de dois anos, contados a partir do dia 2 de março 

de 2023, e o número de vagas dos membros, titulares e suplentes, está definido 

da seguinte forma: 

 

 

 



 
 

 

COLEGIADO CATEGORIA MEMBROS TITULARES MEMBROS SUPLENTES 

CA - Ciências Exatas e 

Engenharias 
Docente 05 (cinco) 05 (cinco) 

CA - Computação Docente 05 (cinco) 05 (cinco) 

CA - Ciências Biológicas Docente 05 (cinco) 05 (cinco) 

CA - Ciências da Saúde Docente 05 (cinco) 05 (cinco) 

CA - Ciências Ambientais Docente 05 (cinco) 05 (cinco) 

CA - Ciências Humanas e 

Artes 
Docente 05 (cinco) 05 (cinco) 

CA - Ciências Sociais 

Aplicadas 
Docente 05 (cinco) 05 (cinco) 

“  

 

Artigo 3º - O Artigo 5º passa a vigorar com a seguinte redação: 

“O registro das candidaturas será feito por meio de requerimento dirigido ao 

Diretor – disponível na página da Unidade. 

§ 1º - As inscrições poderão ser realizadas até as 17h de 22 de fevereiro de 

2023, por meio deste formulário eletrônico, no qual deverá estar anexado o 

requerimento devidamente assinado pelos candidatos. 

§ 2º - Os candidatos somente poderão se inscrever em vinculações (titular e 

suplente).”.  

 

Artigo 4º – O Artigo 8º passa a vigorar com a seguinte redação: 

“No dia 23 de fevereiro de 2023 será divulgada no sítio eletrônico da EACH a 

relação dos candidatos registrados.”.  



 
 

 

Artigo 5º – O Artigo 10 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Até 22 de março de 2023, cada Comissão de Área deverá realizar reunião para 

escolha de seu Coordenador e Suplente de Coordenador, eleitos dentre e pelos 

membros titulares da CA. 

§ 1º – A reunião disposta no caput deste artigo deverá ser convocada e presidida 

pelos atuais Coordenadores das respectivas CA.  

§ 2º – Após a reunião, os atuais Coordenadores deverão informar à Assistência 

Técnica Acadêmica os nomes dos novos Coordenador e Suplente de 

Coordenador de suas respectivas CA.”.  

 

Artigo 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua divulgação. 

 

 

 

São Paulo, 13 de dezembro de 2022. 

 

 

Prof. Ricardo Ricci Uvinha 

Diretor 


