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Portaria ECA nº 18/2021 

 

Profa. Dra. Brasilina Passarelli, Diretora da Escola de Comunicações e Artes 

da Universidade de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, regimentais 

e estatutárias, e considerando a publicação do Decreto nº 60.131, de 

18/03/2021, publicado em 19/03/2021, que antecipou feriados na cidade de 

São Paulo, e as orientações contidas no GR/CIRC/38 de 22/03/2021,  

 

Resolve: 

 

1. Aditar a Portaria PORTARIA ECA nº 15, de 15 de março de 2021, 

alterando-se o período de inscrição e de divulgação do deferimento das 

chapas inscritas. 

 

Onde se lê: 

DAS INSCRIÇÕES: 

  

Artigo 2º - Os candidatos à representação docente junto ao CTA deverão 

protocolar junto à Assistência Técnica Acadêmica, através do email 

ataeca@usp.br, a partir das 08h do dia 16/03/2021 até às 17h do dia 

31/03/2021, o pedido de inscrição, mediante requerimento assinado e 

dirigido à Diretora (formulário disponível em 

http://www3.eca.usp.br/ata/eleicoes ). 

 

§2º - A Diretora divulgará, até às 17h do dia 02/04/2021, no sítio da Unidade 

a lista das chapas/ candidatos que tiverem seus pedidos de inscrição 

deferidos, assim como as razões de eventual indeferimento.  
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Leia-se:  

DAS INSCRIÇÕES: 

 

Artigo 2º - Os candidatos à representação docente junto ao CTA deverão 

protocolar junto à Assistência Técnica Acadêmica, através do email 

ataeca@usp.br, a partir das 08h do dia 16/03/2021 até às 17h do dia 

05/04/2021, o pedido de inscrição, mediante requerimento assinado e 

dirigido à Diretora (formulário disponível em 

http://www3.eca.usp.br/ata/eleicoes ).  

 

§2º - A Diretora divulgará, até às 17h do dia 07/04/2021, no sítio da Unidade 

a lista das chapas/ candidatos que tiverem seus pedidos de inscrição 

deferidos, assim como as razões de eventual indeferimento.  

 

 
 

São Paulo, 25 de março 2021. 
  
 
 
 
 
  

Profa. Dra. Brasilina Passarelli 
Diretora 


