
ESCOLADE COMUNICAQ6ES EARTES
UNIVERSIDADE DESAOPAULO

PORTARIA ECA N ' 10 dc 06 dc margo de 2023

Dispae sabre eleiQdo do representcinte docellte e
lespectivo suplente .lulato cto Conselho T6cnico
Idntinistrativo (CTA) da ECA, pat'ct o tnandcito de
}7.04.2023 ct16.Q4.2Q2S.

A Diretora da Escola de Coinunicag6es e Artes da Universidade de S8o Paulo. usando de suds
atribuig6es legais resolve baixar a seguinte:

PORTARIA

Artigo I ' - A eleiglio para escolha do(a) da representante docente e respectivo suplente. junta
ao CTA da Escola de Comunicag6es e Artes. realizar-se-f ein uma Onica faso, no dia
0£/04,'2023 r/as /0/z ds /8# por meio de sistema eletr6nico de votagao.

1) A q INSfR lroF q

Artigo 2' - Os candidates a representagao docente junto ao CTA deverio protocolar junto ao
Servigo de Apoio Acad6mico. atrav6s do e-mail agalig!!!ifg:fSa@!!Si!:bli, a partir do dia
06/03/2023 at6 o dia 27/03/2023 is 17h, o pedido de inscrig£io, mediante requerimento
assinado e dirigido a Diretora (formulfrio disponivel em llttDs://www.eca.us!).for/assjstencia-
lcademica/e leicoes-em-andamento) .

$ 1': Os pedidos de inscrig6es deveriio ser em chapa, en] atendimento ao disposto no
Regimento Gerd da USP. inciso I do Artigo 221: co/z/ando a C/n/dade c0/7? /11 /7ze/'o fgz/a/ OI/
superior de docetltes elegiveis a titutaridade e Et supt&ncia da represetltclgeio. ct eleiQeio se .fbl'd
tllediante vinculaQ io titular-supletlfe:

i2' - A Diretora divulgara, ate ds 17h do dia 28/03/2023, no sino da Unidade a lista das
chapas/candidatos que tiverem sous pedidos de inscrigao deferidos. assina coho as iaz6es de
eventual indeferimento.
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Artigo 3' Poderio votar e ser votados os docentes em exercicio estaveis, efetivos e contratados

$ 1 ' - Nio serf plivado do direito de votar e ser votado o docente que se encontrar em f6rias.
licenga-pr6mio, ou que, afastado de suas fung6es, cone ou sem prquizos de vencilnentos, estiver
prestando servigos em outdo 6rg5o da Universidade de Sio Paulo.
g 2' - Os protbssores colaboradores e visitantes, independentelnente dos titulos que possuam, nio
poder:io votar e nem se] votados.

DA VOTAGAO E TOTALiZAGAO ELETRONICA

Artigo 4" - A Assist6ncia Acad6mica eJlcaininharg aos eleitores, no dia 04/04/2023. em seu e-

mail institucional, o enderego eletr6nico do sister)a de votagao e a senha de acesso com a qual

o eleitorpodera exercerseu voto.

Paragrafo unico Cada elector podera votar em apenas uma chaps

Artigo 5' - O sistema eletr6nico contabilizarf dada voto, assegurando-the sigilo e
inviolabilidade.

DA A PI IR ATAO

Artigo 6' - A totalizagao dos votos da votagao eletr6nica serf divulgada imediatanlente ap6s o
encerramento das apurag6es.

Artigo 7" - Serf considerada eleita a chapa que obtiver o inaior nOmero de votos. Caso hajj
elnpate servo adotados, como crit6rio de desempate, sucessivainente, o disposto no Regiments
Gerd, Artigo 220:

1 - o maior tempo de servigo docents na USP;
11 - o maior tempo de servigo na respective categoria
111 -- o docente mats idoso.

I'aragrafo Onico: A proclamagao do resultado gerd do pleito serf feith pda Diretora no dia
06/04/2023 a partir das 14h.
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Artigo 9' - A eleigao sera acompatdlada de uma Ata de abertura e encerramento dos trabalhos

assinada por funciongrio da Assist6ncia T6cnica Acad6mica, baseada no lelat6rio emitido polo

sistellla de votagao online, da qual constarg data da eleigao, n6nlero de eleitores e votantes.

beni coilao quaisquer ocorr&ncias que devam ser registradas.

Paifgrafo Qnico - Encerrada a eleigao, todo o material serf encaminhado a Assist6ncia T6cnica

Acad6mica. que o conservarf peso puzo de 30 dias.

Artigo lO - Os casos omissos nesta Portaria servo resolvidos de plano pda Diretora da Escola
de Comunicag6es e Artes.

Artigo 1 1 - Esta Portaria entrarf em vigor na data de sua publicagao,. revogadas as disposig6es
em contr&rio.

S5o Paulol 06 d# margo de 2023.
/

Profs. Dra. BrasiliiiX"lqssarelli
iretora
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