
 

 

 

PORTARIA Nº 2.605/2020, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 

Dispõe sobre a eleição para escolha do(a) Chefe e do(a) Vice-
Chefe do Departamento de Engenharia de Energia e Automação 
Elétricas da(o) Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

A Diretora da Escola Politécnica da USP, com base no disposto no Estatuto e Regimento Geral da 
Universidade de São Paulo, baixa a seguinte  

PORTARIA: 

DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 1º A eleição para escolha do(a) Chefe e Vice-Chefe do Departamento de Engenharia de 
Energia e Automação Elétricas, para mandato de 03/05/2020 a 02/05/2022, será realizada 
mediante sistema de chapas, no dia 02/04/2020, na Sala AN-20. 

Parágrafo único - No mesmo local indicado no caput deste artigo realizar-se-á o segundo turno, se 
houver necessidade. 

Art. 2º A eleição terá início às 9 horas, encerrando-se a votação do primeiro turno às 16 horas, 
permitindo o voto a todos os que, no momento do encerramento, se encontrarem no recinto. 

§ 1º - Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria absoluta de votos no primeiro turno. 

§ 2º - Caso nenhuma das chapas obtenha maioria absoluta no primeiro turno, proceder-se-á a um 
segundo turno entre as duas mais votadas, considerando-se eleita a que obtiver maioria simples. 

§ 3º - Se houver necessidade do segundo turno, ele será iniciado 15 minutos após a proclamação 
do resultado do primeiro turno, estabelecendo-se um prazo de 15 minutos para a votação, 
permitindo o voto a todos os que, no momento do encerramento, se encontrarem no recinto. 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 3º Os candidatos a Chefe e Vice-Chefe deverão protocolar na Secretaria do Departamento, no 
prazo de 02/03 a 11/03/2020 [10 dias], o pedido de inscrição das chapas, mediante requerimento 
assinado por ambos e dirigido ao Chefe do Departamento. 

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores Titulares e Professores Associados, 
membros do Conselho do Departamento. 

§ 2º - O Chefe do Departamento divulgará, às 10 horas do dia 12/03/2020, no sítio da Unidade, a 
lista das chapas que tiverem seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões de 
eventual indeferimento. 

Art. 4º Encerrado o prazo referido no artigo 3º e não havendo pelo menos duas chapas inscritas, 
haverá um novo prazo para inscrição, de 13/03 a 22/03/2020 [10 dias], nos moldes do 
estabelecido no caput daquele artigo, hipótese em que poderão ser apresentadas candidaturas 
compostas também de Professores Doutores, membros do Conselho do Departamento. 



 

Parágrafo único - O Chefe do Departamento divulgará, às 10 horas do dia 23/03/2020, no sítio da 
Unidade, a lista das chapas que tiverem seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões 
de eventual indeferimento. 

DO COLÉGIO ELEITORAL 

Art. 5º São eleitores todos os membros do Conselho do Departamento. 

§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o fato, por escrito, à Secretaria do 
Departamento até o dia 27/03/2020. 

§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele substituído, se estiver legalmente afastado 
ou não puder comparecer por motivo justificado. 

§ 3º - O eleitor que não dispuser de suplente e que estiver legalmente afastado de suas funções 
na Universidade ou não puder comparecer às eleições, por motivo justificado, não será 
considerado para o cálculo do quorum exigido pelo Estatuto. 

§ 4º - O eleitor que não comparecer no primeiro turno e, em razão disso, tiver sido substituído 
pelo suplente, não poderá votar no turno subsequente, caso este seja realizado. 

DA ELEIÇÃO 

Art. 6º Haverá uma mesa receptora de votos, designada pelo Chefe do Departamento, presidida 
por um docente, que terá dois mesários para auxiliá-lo, escolhidos entre os membros do corpo 
docente ou administrativo. 

Art. 7º A votação será pessoal e secreta, não sendo permitido o voto por procuração. 

§ 1º - Antes de votar o eleitor deverá exibir prova hábil de identidade e assinar a lista de 
presença. 

§ 2º - Cada eleitor poderá votar em apenas uma chapa. 

Art. 8º A votação será realizada por meio de cédula oficial, devidamente rubricada pelo 
Presidente da mesa receptora de votos. 

§ 1º - As cédulas conterão as chapas dos candidatos elegíveis a Chefe e a Vice-Chefe, em ordem 
alfabética do nome do candidato a Chefe. 

§ 2º - No lado esquerdo de cada chapa haverá uma quadrícula, na qual o eleitor assinalará com 
um “X” o seu voto. 

DA APURAÇÃO 

Art. 9º - A apuração dos votos terá início imediatamente após o término da votação, pela própria 
mesa receptora de votos. Aberta a urna e contadas as cédulas, seu número deverá corresponder 
ao dos eleitores. 

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem votos em mais de uma chapa ou 
qualquer sinal que permita identificar o eleitor. 

§ 2º - Serão nulos os votos que não forem lançados na cédula oficial. 

Art. 10. Os trabalhos de apuração, nos dois turnos, poderão ser acompanhados exclusivamente 
pelos membros do Conselho do Departamento. 



 

Art. 11. Logo após a apuração final, o Presidente da mesa receptora de votos mandará lavrar em 
ata a hora de abertura e encerramento dos trabalhos, o resultado da eleição e os fatos mais 
relevantes ocorridos na eleição, a qual deverá ser assinada pelo Presidente e pelos mesários. 

Art. 12. Caso haja empate entre chapas no segundo turno, serão adotados como critério de 
desempate, sucessivamente: 

I - a mais alta categoria do candidato a Chefe; 

ll - a mais alta categoria do candidato a Vice-Chefe; 

lll - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato a Chefe; 

lV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato a Vice-Chefe. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13. Finda a apuração, todo o material relativo à eleição será encaminhado à Secretaria do 
Departamento, que o conservará pelo prazo mínimo de 30 dias. 
 

Art. 14. Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Diretora da Unidade. 

 

Art. 15. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua divulgação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

 

 

 

LIEDI LÉGI BARIANI BERNUCCI 

Diretora 



sábado, 22 de fevereiro de 2020 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 130 (38) – 59

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS 
DE RIBEIRÃO PRETO

 Extrato de Convênio
Processo 19.1.01519.59.0
Convênio 1011794
Convenente: Instituto Argonauta para a Conservação Cos-

teira e Marinha
Objeto: Concessão de estágio a alunos regularmente matri-

culados e que venham frequentando os cursos de Graduação 
da FFCLRP/USP

Vigência: 10-12-2019 a 09-12-2024
Data da assinatura: 10-12-2019

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS 
HUMANAS

 Portaria do Diretor, de 21-2-2020
Homologando o resultado do processo seletivo refe-

rente ao Edital ATAC-029-19-PLEA 2020 publicado em Diário 
Oficial de 19-11-2019, para preenchimento de 54 vagas na 
função de monitor bolsista, com a finalidade de exercer 
atividades junto às Oficinas de Práticas de Leitura e Escrita 
Acadêmicas (PLEA), projeto vinculado aos Departamentos de 
Ciência Política, Filosofia, História e Linguística da FFLCH-
-USP, cujos valores mensais são de R$ 644,41, para alunos de 
pós-graduação, e de R$ 400,00, para alunos de licenciatura e 
bacharelado, por 8 horas semanais trabalhadas, sem vínculo 
empregatício com a Unidade, com número de vagas distribu-
ídas como relacionado abaixo:

20 - Ciência Política – Coordenador: Prof. Patrício Tierno
Graduação
01. Diego Francisco Ferreira da Silva (11291160)
02. Felipe de Jesus Vilela (1250511)
03. Rafael Ferreira Curcio (10271749)
04. Vitor Miranda Ciochetti (8979431)
Pós-Graduação
05. Adriana Pereira Matos (8608840)
06. Ana Beatriz Martins Craveiro (7617571/2)
07. Barbara Cristina Soares Santos (7197729)
08. Beatriz Rodrigues Sanchez (7131228)
09. Caetano Patta da Porciuncula e Barros (6470695)
10. Eliakim Ferreira Oliveira (8944943)
11. Felipe Chieregato Gretschischkin (8591620)
12. Fernando Cymbaluk Couri (5392202)
13. Filipe Augusto Freitas Melo (7196666)
14. Guilherme Henrique de Paula Cardim (8126759)
15. Júlia de Macedo Rabahie (7199328)
16. Max Luiz Gimenes (5901626)
17. Nathalia Silva Carneiro (7197841)
18. Renato Albuquerque de Oliveira (8439640)
19. Silmara Ramos Fradico (8026215)
20. Tony Shigueki Nakatani (6857070)
17 - Filosofia - Coordenador: Prof. Marcus Sacrini Ayres 

Ferraz
Graduação
01. João Pedro Nicolete Melo (9765650) civilmente registra-

do como Jaqueline Nicolete Melo
02. Thais Saccardi (10704696)
03. Thaís Vital Pelligrinelli (6776042)
Pós-Graduação
04. Alessandra Tsuji (5233110)
05. Álvaro Itie Febronio Nonaka (7978081)
06. André Luiz Avelino (7218919)
07. Gabriel Frizzarin Ramalhães de Souza (9340570)
08. Giulia Falcone de Lourenço (8031076)
09. Guilherme Grané Diniz (8033655)
10. Júlia Rodrigues Molinari (8034041)
11. Luiz Eduardo Gonçalves Oliveira Freitas (7201751)
12. Luiz Fernando Pereira de Aguiar (6836664)
13. Mariana Carlos Maria Neto (6834561)
14. Matheus Ichimaru Bedendo (5643330)
15. Rodrigo de Oliveira Figueiredo (8978875)
16. Sara Hosana Oderdenge (8981372)
17. Viviane Cristina Rodrigues Carnizelo (6440173)
7 - Interdisciplinar - Coordenador: Prof. Alex de Campos 

Moura
Graduação
01. Beatriz Chaves Dias (9340503)
02. Helga Thaenia de Freitas Morais (10270623)
Pós-Graduação
03. Alec Ichiro Ito (4586933)
04. Elisa Hipólito do Espírito Santo (11151048)
05. Estefânia de Francis Lopes (5718761)
06. Mikhael Oliveira Simões (8572302)
07. Pedro Augusto Pinto (7199415)
5 -Linguística - Coordenadora: Profa. Esmeralda Vailati 

Negrão
Graduação
01. Aryadne Fraga Novato (9764990)
02. Mariana Varandas Lazzari (8980753)
Pós-Graduação
03. Isabel Pie de Lima e Souza (8974057)
04. Rodrigo Aparecido da Silva Souza (8976772)
05. Rosana Aparecida Rogeri (8844545)
5 - História - Coordenadora: Profa. Antonia Terra de Cala-

zans Fernandes
Graduação
01. Ana Beatriz Machado da Silva Domingues (10273135)
02. Jessica Regina Brustolim (9338031)
Pós-Graduação
03. Cristian Henrique Imbruniz (8573665)
04 Gabriel Cardoso Bom (8981521)
05. Isadora Cristine Martins (9336387)
Lista de espera
Graduação
01. Júlia Rodrigues Barros Alves
02. Mariana Luis de Mello
03. Natasha Tochini Torres da Fonseca
04. Andreia Oliveira Beserra
05. Bruno Feltrin Puttini
06. Cleiton Lopes Rodrigues
07. Elizabeth Rocha Leite
08. Luiz Henrique Couto Martins
09. Sophia Homem de Mello Assis Nunes
10. Tomás Pécora de Barros
11. Vitor Stipp
Pós-Graduação
01. Ana Carolina Braga Azevedo
02. André Shinity Kawaminami
03. Daniel Nunes Leal
04. Danyllo Ferreira Leite Basso
05. Isabella Bonaventura de Oliveira
06. Luana Gonçalves Carvalho Fúncia
07. Marília Belmonte Magalhães da Silva
08. Ricardo Lima Barbosa
09. Thiago Kenji Nakamura Garcia
10. William Santana Santos
11. Fernanda Birolli Abrahão
12. Fernanda Palo Prado
13. Leonardo Luiz de Sousa Matos
14. Maiara Muniz
15. Mbaidiguim Djikoldigam
16. Régis de Melo Alves
17. Tainá Scartezini Orssato
18. Victor Doutel Pastore
19. Yasmin Falcão

Artigo 5º - O eleitor poderá votar, no máximo, no número 
de alunos especificados no artigo 4º desta Portaria, dentre seus 
pares.

Artigo 6º - Cessará o mandato do representante discente 
que deixar de ser aluno regular de graduação de curso qua-
drimestral da Escola Politécnica, da Universidade de São Paulo.

DA INSCRIÇÃO
Artigo 7º - O pedido de inscrição individual ou por chapa 

dos candidatos, formulado por meio de requerimento, será 
recebido no Serviço de Órgãos Colegiados e Concursos da 
Escola Politécnica, da USP, a partir da data de divulgação desta 
Portaria, até as 16 horas do dia 13-3-2020, mediante declaração 
de que o candidato é aluno regularmente matriculado no curso 
de graduação quadrimestral da Unidade.

§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo deve-
rá ser expedida pelo Serviço de Graduação.

§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas por esta Portaria serão deferidos 
pela Diretora.

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Unidade, em 18-3-2020.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados ao Serviço de Órgãos Colegiados e 
Concursos da Escola Politécnica, da USP, até as 16 horas do dia 
20-3-2020. A decisão será divulgada na página da Unidade, até 
as 16 horas do dia 24-3-2020.

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos, será definida por sorteio a ser realizado no Serviço 
de Órgãos Colegiados e Concursos da Escola Politécnica, da 
USP, no dia 25-3-2020, às 10 horas, permitida a presença de 
interessados.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 8º - O Serviço de Órgãos Colegiados e Concursos da 

Escola Politécnica, da USP, encaminhará aos eleitores, no dia 
27-3-2020, em seu e-mail, o endereço eletrônico do sistema 
de votação e a senha de acesso com a qual o eleitor poderá 
exercer seu voto.

Artigo 9º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe o sigilo e a inviolabilidade.

DA VOTAÇÃO CONVENCIONAL
Artigo 10 - A votação convencional a que se refere o artigo 

1º supra será realizada no dia 27-3-2020, das 9 às 16 horas, no 
Serviço de Órgãos Colegiados e Concursos da Escola Politécnica, 
da USP.

Artigo 11 - A Diretora nomeará a mesa eleitoral e indicará 
um membro docente como Presidente.

Parágrafo único - O presidente da mesa eleitoral rubricará 
todas as cédulas no ato da eleição.

Artigo 12 - A identificação de cada votante será feita 
mediante a apresentação de prova hábil de identidade e con-
fronto de seu nome com o constante na lista de presença.

Artigo 13 - Não será permitido o voto por procuração.
Artigo 14 - A apuração deverá ser realizada imediatamente 

após o término da votação, em sessão pública, pela própria 
mesa eleitoral.

DOS RESULTADOS
Artigo 15 - A totalização dos votos da eleição, tanto no 

formato eletrônico como no convencional, será divulgada na 
página da Unidade, no dia 27-3-2020, até as 18 horas.

Artigo 16 - Ocorrendo empate de votos, serão obedecidos, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

I - o aluno mais idoso;
II - o maior tempo de matrícula na USP.
Artigo 17 - Após a divulgação referida no artigo 15, cabe 

recurso, no prazo de três dias úteis.
Parágrafo único - O recurso a que se refere o caput deste 

artigo deverá ser protocolado no Serviço de Expediente da 
Epusp até as 16 horas do dia 1º-4-2020, e será decidido 
pela Diretora.

Artigo 18 - O resultado final da eleição, após a homologa-
ção pela Diretora, será divulgado na página da Unidade.

Parágrafo único - Na hipótese de ser constatada irregu-
laridade no processo eleitoral, o caso deverá ser submetido à 
Procuradoria Geral para análise e, posteriormente, à CLR, para 
deliberação.

Artigo 19 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pela Diretora.

Artigo 20 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Retificação do D.O. de 14-1-2020
No comunicado “Homologação do resultado da eleição 

discente do curso de Engenharia Elétrica”,
Onde se lê: “CD - PCS: Tamy Takara Yatsu (titular) e Gustavo 

Trivelatto Gabriel (suplente)” e “CD - PSI: Guilherme Reis da 
Silva (titular) e João Paulo Maruyama da Silva (suplente)”.

Leia-se: “CD - PCS: Tamy Takara Yatsu (titular) e Gustavo Tri-
velatto Gabriel (suplente) / Bruno Mucha Pasini (titular) e Brian 
Andrade Nunes (suplente)” e “CD - PSI: Guilherme Reis da Silva 
(titular) e Pedro Alves Munhoz (suplente) / Lucas Nascimento 
Tulha (titular) e João Paulo Maruyama da Silva (suplente)”.

 MUSEU PAULISTA

 MUSEU REPUBLICANO CONVENÇÃO DE 
ITU
 Extrato de Contrato
Processo: 20.1.50.33.6
Objeto: Prestação de Serviço Gráficos.
Contratante: Museu Paulista, da USP.
Contratada: Gráfica Gavioli Ltda., CNPJ 50.224.393/0001-

95.
Valor: R$ 1.350,00
Classificação Programática: 12.122.1043.6351
Classificação da Despesa Orçamentária: 339039
Data da Assinatura: 18-02-2020

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE

 Termo Aditivo de Prorrogação
Objeto: reforma do reservatório do prédio FEA-1, demolição, 

impermeabilização e colocação de piso no terraço do FEA-5 e 
manutenção dos hidrantes dos prédios FEA2 e FEA3.

Processo 19.1.782.12.2
Contratante: Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da USP
Contratada: RRX CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.-ME
CNPJ: 11.224.952/0001-05
O presente termo de aditamento prorroga o prazo de entre-

ga das obras por mais 45 dias corridos, a partir de 08-02-2020.

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

 Extratos de Termos de Aditamento
Processo 2017.1.462.81.9. Convenente: Fundação para 

Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade 
e Economia (Fundace). QUARTO TERMO DE ADITAMENTO. 
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. O presente convênio 
tem por objeto a colaboração no gerenciamento administrativo 
e financeiro do curso de especialização em “MBA GESTÃO DE 
MARKETING ESTRATÉGICO – edição 17.004”, a ser ministra-
do de 4/3/2020 a 4/3/2023, conforme plano de trabalho em 
anexo, constituído pela caracterização acadêmica e financeira, 
que passa a ser parte integrante deste instrumento. Valor: R$ 
3.728.440,00. Vigência: 4/7/2018 a 3/7/2023. Data da assina-
tura: 20/2/2020.

 Portaria DIR-2.606, de 21-2-2020

Eleição dos representantes da categoria docente 
Doutores para o Conselho do Departamento de 
Engenharia de Minas e de Petróleo da Epusp

A Diretora da Escola Politécnica, da USP, de acordo com o 
artigo 25 do Regimento Interno da Epusp, combinado com o 
que dispõe o Regimento Geral da USP, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - A eleição dos representantes da categoria 
docente Doutor e respectivos suplentes será realizada das 
09 às 16 horas do dia 27-03-2020, por meio de sistema 
eletrônico de votação e totalização de votos, podendo, 
em caráter excepcional, ser utilizado o sistema de votação 
convencional, de acordo com as regras dos artigos 8º ao 11 
desta Portaria.

Parágrafo único - Caracteriza excepcionalidade, para os 
termos mencionados no caput deste artigo:

a) e-mail institucional USP desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail; ou
c) dificuldade de acesso à Internet.
Artigo 2º - A eleição será realizada na forma de chapas:
§ 1º - contando o Departamento com número igual ou 

superior de docentes na categoria elegíveis à titularidade e 
à suplência da representação, a eleição da categoria se fará 
mediante vinculação titular-suplente;

§ 2º - havendo vacância da titularidade e da respectiva 
suplência procederse-á a nova eleição;

* Professor Doutor: 04 representantes e respectivos suplen-
tes

Artigo 3º - Cada eleitor votará em apenas um nome.
Artigo 4º - Poderão votar e ser votados os docentes em 

exercício, de acordo com o título universitário correspondente 
às categorias docentes.

§ 1º - Os professores temporários, colaboradores e visitan-
tes, independentemente dos títulos que possuam, não poderão 
votar nem ser votados.

§ 2º - Não poderá votar e ser votado o docente que se 
encontrar afastado de suas funções para prestar serviços em 
órgão externo à Universidade de São Paulo ou que estiver sus-
penso em razão de infração disciplinar.

DA INSCRIÇÃO
Artigo 5º- Os candidatos deverão formalizar pedido de 

inscrição prévia de suas candidaturas.
§ 1º - As inscrições serão formuladas por requerimento 

ao Chefe do Departamento e serão recebidas na Secretaria do 
Departamento a partir da divulgação desta portaria e até as 17 
horas do dia 13-03-2020.

§ 2º - Os docentes que estiverem em férias ou no exterior, 
desde que não se enquadrem no artigo 4º, parágrafo § 2º supra, 
poderão enviar o requerimento de inscrição, devidamente assi-
nado, por meio digital, para o endereço eletrônico wfcanec@usp.

§ 3º - As inscrições que estiverem de acordo com as normas 
estabelecidas nesta Portaria serão deferidas pelo Chefe do 
Departamento.

§ 4º - Recursos deverão ser entregues na Secretaria do 
Departamento, até às 16 horas do dia 16-03-2020 e serão deci-
didos pelo Chefe do Departamento.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 6º - A Secretaria do Departamento encaminhará 

aos eleitores, no dia 27-03-2020, em seu e-mail cadastrado no 
Sistemas USP, o endereço eletrônico do sistema de votação e a 
senha de acesso com a qual o eleitor poderá exercer seu voto.

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

DA VOTAÇÃO CONVENCIONAL
Artigo 8º - A votação convencional, a que se refere o art. 1º 

supra, será realizada no dia 27-03-2020, das 09 às 16 horas, na 
Secretaria do Departamento.

§ 1º - A mesa eleitoral será nomeada pelo Chefe do Depar-
tamento e composta pelos funcionários da Secretaria.

Artigo 9º - Não será permitido o voto por procuração.
Artigo 10 - A apuração deverá ser realizada imediatamente 

após o término da votação, em sessão pública, pela própria 
mesa eleitoral.

DOS RESULTADOS
Artigo 11 - A totalização dos votos das eleições eletrônica 

e convencional será divulgada até as 17h do dia 27-03-2020, 
sendo considerados eleitas as chapas mais votados (no caso 
de candidaturas individuais, serão considerados eleitos os mais 
votados e, na sequência, os suplentes).

§ 1º - Em caso de empate, a escolha recairá naquele que 
tiver maior tempo de serviço docente na USP. Verificando-se 
novo empate, considerar-se-á eleito o que tiver maior tempo de 
serviço na respectiva categoria docente. Persistindo o empate, 
será considerado eleito o docente mais idoso.

§ 2º - Dos resultados da eleição cabe recurso, sem efeito 
suspensivo, no prazo de três dias úteis, após a divulgação do 
resultado.

§ 3º - O recurso a que se refere o parágrafo anterior deverá 
ser entregue na Secretaria do Departamento e será decidido pelo 
Chefe do Departamento.

Artigo 12 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Chefe 
do Departamento.

Artigo 13 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação.

 Portaria Epusp-2.604, de 18-2-2020

Dispõe sobre a eleição dos representantes dis-
centes de graduação junto à Coordenação dos 
Cursos Quadrimestrais - CCQ da Escola Politécnica, 
da USP

A Diretora da Escola Politécnica, da USP, baixa a seguinte 
Portaria:

Artigo 1º - A escolha da representação discente de gradu-
ação, processar-se-á, nos termos da Seção II do Capítulo II do 
Regimento Geral, em uma única fase, no dia 27-3-2020, das 9 
às 16 horas, por meio de sistema eletrônico de votação e tota-
lização de votos, podendo, em caráter excepcional, ser utilizado 
sistema de votação convencional, de acordo com as regras dos 
artigos 10 a 14 desta Portaria.

Parágrafo único - Caracteriza excepcionalidade, para os 
termos mencionados no caput deste artigo:

a) e-mail desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail;
c) dificuldade de acesso à internet.
Artigo 2º - A eleição será supervisionada por Comissão 

Eleitoral, composta paritariamente por 01 docente e 01 discente 
de graduação.

§ 1º - Os membros docentes da Comissão mencionada no 
caput deste artigo serão designados pela Diretora, dentre os 
integrantes da Congregação.

§ 2º - Os representantes discentes de graduação nos 
diferentes órgãos colegiados da Unidade elegerão os membros 
discentes da Comissão Eleitoral paritária, dentre os seus pares 
que não forem candidatos.

Artigo 3º - Poderão votar e ser votados os alunos regular-
mente matriculados nos cursos de graduação quadrimestrais 
da EPUSP.

§ 1º - São elegíveis para a representação discente os alunos 
de graduação regularmente matriculados que tenham cursado 
pelo menos doze créditos no conjunto dos dois semestres ime-
diatamente anteriores.

§ 2º - Para os alunos ingressantes, matriculados no primeiro 
ou segundo semestre dos cursos de graduação, não serão exigi-
dos os requisitos referidos no parágrafo anterior.

Artigo 4º - A representação discente de graduação ficará 
constituída por 1 (um) representante titular e 1 (um) suplente, 
conforme disposto no artigo 1º, inciso V, das Disposições Transi-
tórias do Regimento da Epusp.

ou presencial, conforme sua(s) respectiva(s) formação(ões)/
capacitação(ões), objetivando a aquisição de bens e serviços 
comuns de valores abaixo de R$ 650.000,00.

Artigo 2º - Para compor a Equipe de Apoio fica(m) 
designado/a(s) o/a(s) servidor(es) Frederico Batista Magalhães 
de Paula, Eduardo Fernandes Borges, Wagner Bestetti Buosi e 
Lúcia Rezende Bússulo.

Artigo 3º - O/A(s) pregoeiro/a(s) acima designado/a(s) 
poderá/ão atuar como suplente(s) de Pregoeiros e/ou Equipe 
de Apoio.

Artigo 4º - Esta Portaria vigorará pelo prazo de 1 ano, a 
contar da data de sua publicação.

 ESCOLA POLITÉCNICA

 Portaria Epusp-2.605, de 20-2-2020

Dispõe sobre a eleição para escolha do(a) Chefe e 
do(a) Vice-Chefe do Departamento de Engenharia 
de Energia e Automação Elétricas da(o) Escola 
Politécnica, da Universidade de São Paulo

A Diretora da Escola Politécnica, da USP, com base no 
disposto no Estatuto e Regimento Geral da Universidade de São 
Paulo, baixa a seguinte Portaria:

DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º - A eleição para escolha do(a) Chefe e Vice-

-Chefe do Departamento de Engenharia de Energia e Auto-
mação Elétricas, para mandato de 3-5-2020 a 2-5-2022, será 
realizada mediante sistema de chapas, no dia 2-4-2020, na 
Sala AN-20.

Parágrafo único - No mesmo local indicado no caput deste 
artigo realizar-se-á o segundo turno, se houver necessidade.

Artigo 2º - A eleição terá início às 9 horas, encerrando-se 
a votação do primeiro turno às 16 horas, permitindo o voto a 
todos os que, no momento do encerramento, se encontrarem 
no recinto.

§ 1º - Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria 
absoluta de votos no primeiro turno.

§ 2º - Caso nenhuma das chapas obtenha maioria absoluta 
no primeiro turno, proceder-se-á a um segundo turno entre as 
duas mais votadas, considerando-se eleita a que obtiver maioria 
simples.

§ 3º - Se houver necessidade do segundo turno, ele será ini-
ciado 15 minutos após a proclamação do resultado do primeiro 
turno, estabelecendo-se um prazo de 15 minutos para a votação, 
permitindo o voto a todos os que, no momento do encerramen-
to, se encontrarem no recinto.

DAS INSCRIÇÕES
Artigo 3º - Os candidatos a Chefe e Vice-Chefe deverão 

protocolar na Secretaria do Departamento, no prazo de 2/3 a 
11-3-2020 [10 dias], o pedido de inscrição das chapas, median-
te requerimento assinado por ambos e dirigido ao Chefe do 
Departamento.

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores 
Titulares e Professores Associados, membros do Conselho do 
Departamento.

§ 2º - O Chefe do Departamento divulgará, às 10 horas, do 
dia 12-03-2020, no sítio da Unidade, a lista das chapas que tive-
rem seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões 
de eventual indeferimento.

Artigo 4º - Encerrado o prazo referido no artigo 3º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 13-3 a 22-3-2020 [10 dias], nos 
moldes do estabelecido no caput daquele artigo, hipótese 
em que poderão ser apresentadas candidaturas compostas 
também de Professores Doutores, membros do Conselho do 
Departamento.

Parágrafo único - O Chefe do Departamento divulgará, às 10 
horas, do dia 23-3-2020, no sítio da Unidade, a lista das chapas 
que tiverem seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as 
razões de eventual indeferimento.

DO COLÉGIO ELEITORAL
Artigo 5º - São eleitores todos os membros do Conselho 

do Departamento.
§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o fato, 

por escrito, à Secretaria do Departamento até o dia 27-3-2020.
§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-

tituído, se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

§ 3º - O eleitor que não dispuser de suplente e que 
estiver legalmente afastado de suas funções na Universidade 
ou não puder comparecer às eleições, por motivo justificado, 
não será considerado para o cálculo do quorum exigido pelo 
Estatuto.

§ 4º - O eleitor que não comparecer no primeiro turno e, 
em razão disso, tiver sido substituído pelo suplente, não poderá 
votar no turno subsequente, caso este seja realizado.

DA ELEIÇÃO
Artigo 6º - Haverá uma mesa receptora de votos, designada 

pelo Chefe do Departamento, presidida por um docente, que terá 
dois mesários para auxiliá-lo, escolhidos entre os membros do 
corpo docente ou administrativo.

Artigo 7º - A votação será pessoal e secreta, não sendo 
permitido o voto por procuração.

§ 1º - Antes de votar o eleitor deverá exibir prova hábil de 
identidade e assinar a lista de presença.

§ 2º - Cada eleitor poderá votar em apenas uma chapa.
Artigo 8º - A votação será realizada por meio de cédula 

oficial, devidamente rubricada pelo Presidente da mesa recep-
tora de votos.

§ 1º - As cédulas conterão as chapas dos candidatos elegí-
veis a Chefe e a Vice-Chefe, em ordem alfabética do nome do 
candidato a Chefe.

§ 2º - No lado esquerdo de cada chapa haverá uma quadrí-
cula, na qual o eleitor assinalará com um “X” o seu voto.

DA APURAÇÃO
Artigo 9º - A apuração dos votos terá início imediatamente 

após o término da votação, pela própria mesa receptora de 
votos. Aberta a urna e contadas as cédulas, seu número deverá 
corresponder ao dos eleitores.

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem 
votos em mais de uma chapa ou qualquer sinal que permita 
identificar o eleitor.

§ 2º - Serão nulos os votos que não forem lançados na 
cédula oficial.

Artigo 10 - Os trabalhos de apuração, nos dois turnos, 
poderão ser acompanhados exclusivamente pelos membros do 
Conselho do Departamento.

Artigo 11 - Logo após a apuração final, o Presidente da 
mesa receptora de votos mandará lavrar em ata a hora de 
abertura e encerramento dos trabalhos, o resultado da eleição e 
os fatos mais relevantes ocorridos na eleição, a qual deverá ser 
assinada pelo Presidente e pelos mesários.

Artigo 12 - Caso haja empate entre chapas no segundo 
turno, serão adotados como critério de desempate, sucessiva-
mente:

I - a mais alta categoria do candidato a Chefe;
II - a mais alta categoria do candidato a Vice-Chefe;
III - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Chefe;
IV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Vice-Chefe.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 13 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

eleição será encaminhado à Secretaria do Departamento, que o 
conservará pelo prazo mínimo de 30 dias.

Artigo 14 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pela Diretora da Unidade.

Artigo 15 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação, revogadas as disposições em contrário.
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