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 REITORIA
 Resolução GR-24, de 16-3-2020

Dispõe sobre a suspensão das atividades da 
Unicamp no período de 13-3-2020 a 12-4-2020 
em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19)

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas,
- Considerando a pandemia do coronavírus declarada no dia 

12-3-2020 pelo Diretor-geral da OMS;
- Considerando o número elevado de pessoas que circulam 

diariamente nos campi da Universidade, provenientes de diver-
sos lugares do Brasil e do mundo;

- Considerando a necessidade de se evitar aglomerações, 
principalmente as atividades didáticas e eventos que reúnam 
grande número de pessoas em locais fechados;

- Considerando que a prevenção por meio do afastamento 
tem se mostrado uma medida eficaz no combate à pandemia;

- Considerando que é fundamental manter funcionando 
integralmente a área de saúde da Universidade, que integra a 
rede do Sistema Único da Saúde;

- Considerando que a Universidade deve dar suporte às 
atividades didáticas à distância, bem como manter o patrimônio 
público e serviço essenciais;

- Considerando a Lei 13.979/2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus res-
ponsável pelo surto de 2019 e a Portaria 356, de 11-3-2020, do 
Ministério da Saúde, que a regulamenta;

- Considerando as determinações do Ministério da Saúde e 
da Secretaria Estadual da Saúde;

Baixa a seguinte Resolução:
Artigo 1º - Ficam suspensas as atividades acadêmicas pre-

senciais e os eventos públicos da Unicamp no período de 13-3 
a 12-4-2020, mantidas as atividades administrativas, bem como 
as essenciais e as da área da saúde, na forma aqui definida.

§ 1º - Os cursos da área da saúde com atividades assisten-
ciais seguirão as normas das Unidades de Ensino e Pesquisa com 
relação às atividades acadêmicas.

§ 2º - No período indicado no caput, também ficam suspen-
sas as viagens de docentes e servidores da Unicamp, bem como 
o recebimento de visitantes.

Artigo 2º - As atividades administrativas de Unidades e 
Órgãos da Universidade funcionarão em regime de contin-
genciamento ou rodízio, permitido o teletrabalho no período, 
conforme planejamento específico de cada local, a ser divulgado 
no site institucional.

§ 1º - A realização de teletrabalho, sempre que possível, 
deverá ser priorizada nos órgãos administrativos, cabendo à 
direção de cada órgão a adoção das medidas que viabilizem 
esta prática.

§ 2º - O servidor que apresentar febre e tosse ou febre e 
outros sintomas respiratórios deverá ficar afastado do trabalho, 
informando a situação por meio digital ao setor de Recursos 
Humanos da respectiva Unidade/Órgão.

§ 3º - O servidor que estiver impossibilitado de compare-
cer ao trabalho em razão de contingência pessoal ou familiar 
motivada pela pandemia do coronavírus, como, por exemplo, a 
ausência de creche ou escola para os filhos, poderá ser dispensa-
do, sem prejuízo de exercer teletrabalho, se possível, devendo a 
dispensa ser solicitada, por meio digital, à direção da respectiva 
Unidade/Órgão.

§ 4º - No período de suspensão das atividades a frequência 
dos servidores será aferida conforme plano de contingencia-
mento divulgado.

§ 5º - Durante a vigência do plano de contingenciamento 
os servidores poderão ser convocados a retornar ao trabalho a 
qualquer momento.

Artigo 3º - Para fins desta Resolução, as atividades essen-
ciais ao funcionamento da Unicamp, e que não poderão ser 
interrompidas, são vigilância, transporte, limpeza e conservação, 
manutenções emergenciais, alimentação e biotérios, bem como 
aquelas associadas aos seguintes órgãos: DEDIC, SBU, SEC, DGA, 
DGRH e DAC.

§ 1º - Outras áreas e atividades poderão ser definidas como 
essenciais pelas Unidades e Órgãos da Universidade.

§ 2º - Os dirigentes das áreas indicadas nesse artigo defini-
rão a forma de realização de suas atividades, de forma a garantir 
o funcionamento das mesmas.

Artigo 4º - As atividades assistenciais e administrativas da 
área da saúde no HC, Caism, Hemocentro, Gastrocentro, Cecom 
e CEB serão integralmente mantidas.

Parágrafo único - Enquanto perdurar a emergência do 
coronavírus, estão suspensas as concessões de férias e licenças-
-prêmio para os servidores da Área da Saúde.

Artigo 5º - Estão dispensados do comparecimento ao traba-
lho, sem prejuízo de exercer teletrabalho, se possível, as gestan-
tes, os maiores de 60 anos e os portadores de Diabetes Mellitus, 
doenças cardíacas e respiratórias crônicas ou que reduzam a 
imunidade, devidamente comprovadas por atestado médico.

§ 1º - A dispensa a que se refere o caput desse artigo não 
se aplica aos servidores da área da saúde.

§ 2º - Nas áreas consideradas essenciais de acordo com o 
Artigo 3º, a dispensa será decidida pelo dirigente do órgão, con-
siderando a necessidade de garantir a realização das atividades.

Artigo 6º - Durante o período de vigência desta resolução, 
será considerada frequência integral de todos os alunos de 
graduação, pós-graduação, extensão e dos colégios.

Parágrafo único - As atividades acadêmicas poderão ser 
substituídas por atividades não presenciais, realizadas sob 
orientação docente.

Artigo 7º - Durante o período de vigência desta resolução, 
as defesas de teses e dissertações nos programas de pós-
-graduação poderão ocorrer por videoconferência para todos os 
membros externos das Comissões Examinadoras.

Parágrafo único - A assinatura dos membros externos nas 
atas de defesa de teses e dissertações poderá ser substituída 
pela assinatura do Presidente da Comissão Examinadora.

Artigo 8º - As medidas aqui adotadas estão sujeitas à rea-
valiação, a qualquer momento, conforme evolução da situação 
da pandemia.

Artigo 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 16-3-2020.

Resolução GR-25, de 16-3-2020

Atividades para os cursos de Graduação e Pós-
Graduação Unicamp diante da Pandemia de 
Coronavírus

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas,
Considerando a Resolução GR-24, de 16-3-2020, que dispõe 

sobre a suspensão das atividades de ensino presenciais na 
Unicamp no período de 13-3 a 12-4-2020, e no intuito de buscar 
preservar, na medida do possível, as atividades acadêmicas do 
1º semestre de 2020, baixa a seguinte Resolução:

Artigo 1º - Fica criado o programa emergencial para os 
cursos e disciplinas de Graduação e Pós-Graduação.

Parágrafo único. As propostas deverão ser preparadas e 
enviadas às Pró-Reitorias correspondentes até 23-3-2020, para 
implementação imediata.

Artigo 2º - As coordenações dos cursos de Graduação e Pós-
-Graduação, com respaldo da direção da Unidade responsável, 
deverão estabelecer a migração para atividades de educação 
mediada por tecnologia, considerando as especificidades de 
cada currículo e suas disciplinas.

Artigo 3º - Os docentes responsáveis, com apoio dos PEDs 
e/ou PADs envolvidos na Graduação, devem propor adaptações 
aos programas das disciplinas e a seus planos de atividades edu-
cacionais validadas pelas, salientando as mudanças efetuadas.

Artigo 4º - A representação discente junto ao Conselho 
Gestor do Campus USP da Capital deverá ser equivalente a 20% 
dos membros do corpo docente, mantida a proporcionalidade 
entre alunos de graduação e pós-graduação, ficando assim 
constituída:

a) 3 (três) representantes da graduação e respectivos 
suplentes;

b) 3 (três) representantes da pós-graduação e respectivos 
suplentes.

Parágrafo único - Os representantes do corpo discente 
deverão estar regularmente matriculados em cursos realizados 
no Campus USP da Capital;

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

Artigo 6º - Os representantes do corpo discente exercerão 
mandato de 1 (um) ano, admitida uma recondução, conforme 
artigo 4º inciso VI da Resolução 5.039, de 2-6-2003.

Parágrafo único - Cessará o mandato do representante 
discente que deixar de ser aluno regular de graduação ou pós-
-graduação.

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

dos candidatos, será recebido na Seção de Expediente da Prefei-
tura do Campus USP da Capital, Rua da Praça do Relógio, 109, 
Térreo, Sala 24, a partir da data da publicação desta Portaria, 
de segunda a sexta-feira das 9h às 16h, até o dia 4-5-2020, 
mediante preenchimento de requerimento dirigido ao Prefeito 
do Campus USP da Capital e declaração de que o candidato é 
aluno regularmente matriculado nos cursos de graduação ou 
pós-graduação das unidades de ensino que compõem o Campus 
USP da Capital.

§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo deve-
rá ser expedida pelo Serviço de Graduação e pelas Secretarias de 
Pós Graduação ou pelos Sistemas Júpiter e Janus.

§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo com 
as normas estabelecidas por esta Portaria serão deferidos pelo 
Prefeito do Campus USP da Capital.

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Prefeitura do Campus USP 
da Capital (www.puspc.usp.br), em 05-5-2020.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Seção de Expediente da Prefeitura 
do Campus USP da Capital até às 16 horas do dia 12-5-2020. A 
decisão será divulgada na página da Prefeitura do Campus USP 
da Capital até as 19h do dia 13-5-2020.

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos, será definida por sorteio a ser realizado na Prefeitura 
do Campus USP da Capital, no dia 14-5-2020, às 10h, permitida 
a presença de interessados.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 8º - O Conselho Gestor do Campus USP da Capital, 

por meio do Sistema de Votação da USP, encaminhará aos elei-
tores, no dia 20-5-2020, 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 19h.

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 20-5-2020, das 9h até às 19h, no 
Centro de Informações do Campus USP da Capital, localizado 
próximo à entrada principal do Campus Armando de Salles 
Oliveira - CUASO.

Artigo 11 - O Prefeito do Campus USP da Capital 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 o 
confronto 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 no dia 
20-5-2020, até às 20h, na página da Prefeitura do Campus USP 
da Capital (www.puspc.usp.br). Serão considerados (as) eleitos 
(as) os (as) 3(três) candidatos ou chapas da graduação e os (as) 
3(três) candidatos ou chapas da pós-graduação mais votados.

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 03 (três) dias úteis.
Parágrafo único - O recurso a que se refere o caput deste 

artigo deverá ser entregue na Seção de Expediente da Prefeitura 
do Campus USP da Capital, até às 17h do dia 27-5-2020, e será 
decidido pelo Prefeito do Campus USP da Capital.

Artigo 18 - O resultado final da eleição, após a homologa-
ção pelo Prefeito do Campus USP da Capital, será divulgado na 
página da Prefeitura do Campus USP da Capital (www.puspc.
usp.br).

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 
pelo Presidente do Conselho Gestor do Campus USP da Capital.

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

 Universidade Estadual 
de Campinas
 CONSELHO UNIVERSITÁRIO

 CÂMARA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

 Retificação do D.O. de 7-2-2020
Nas Deliberações da 353ª Sessão, de 4-2-20, publicada na 

página 57,
onde se lê: “Concursos de Livre-Docência - Pareceres Finais 

- Homologados - de acordo com a Deliberação Consu-A-05/03, 
com a redação que lhe foi dada pela Deliberação Consu-A-18/18

2-P-3706/2019 - FCM - área de Obstetrícia, disciplinas 
MD132, MD942, MD758 e MD643 - Depto. de Tocoginecologia 
- Habilitados: Maria Laura Costa do Nascimento, Rodolfo de 
Carvalho Facagnella e Ricardo Porto Tedesco.”,

leia-se: “Concursos de Livre-Docência - Pareceres Finais - 
Homologados - de acordo com a Deliberação Consu-A-05/03, 
com a redação que lhe foi dada pela Deliberação Consu-A-18/18

2-P-3706/2019 - FCM - área de Obstetrícia, disciplinas 
MD132, MD942, MD758 e MD643 - Depto. de Tocoginecologia 
- Habilitados: Maria Laura Costa do Nascimento, Rodolfo de 
Carvalho Pacagnella e Ricardo Porto Tedesco.”

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

Artigo 15 - 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.

DOS RESULTADOS
Artigo 16 - A totalização dos votos, tanto da votação 

eletrônica quanto da convencional, será, no caso do 1º turno, 
divulgada às 12h30min e, havendo 2º turno, será divulgada até 
às 17h30min do dia da eleição.

Artigo 17 - Caso haja empate entre as chapas no segundo 
turno, serão adotados, como critério de desempate, sucessiva-
mente:

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

a Diretor(a);
IV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Vice-Diretor(a).
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 18 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

eleição será encaminhado à Assistência Técnica Acadêmica, que 
o conservará pelo prazo mínimo de 30 dias.

Artigo 19 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor, ouvida a Comissão Eleitoral.

Artigo 20 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 INSTITUTO OCEANOGRÁFICO

 Comunicado
Referente ao Edital de abertura de inscrições ao concurso 

público para obtenção do título de Livre-Docente, junto ao 
Departamento de Oceanografia Física, Química e Geológica, 
publicado no D.O. de 30-10-2019, ao qual se inscreveu no 
concurso o Prof. Dr. Rafael André Lourenço, junto ao Departa-
mento de Oceanografia Física, Química e Geológica, na área de 
Oceanografia Química.

Considerando o agravamento da epidemia (transmissão 
sustentada em São Paulo e três casos confirmados na comu-
nidade da USP); a divulgação de ações conjuntas e amplas 
do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, elevando as 
restrições, e, com isso, modificando as recomendações; e a 
decisão tomada pelo Cruesp e Gabinete da Reitoria da USP em 
mensagens amplamente divulgadas à comunidade universitária 
nos dias 13 e 15 de março, fica adiada, sine die, a realização do 
referido concurso.

Assim, reitera-se que o concurso será realizado nos dias 
17 e 18-3-2020.

 Comunicado
Referente ao Edital de abertura de inscrições ao concurso 

público para obtenção do título de Livre-Docente, junto ao 
Departamento de Oceanografia Física, Química e Geológica, 
publicado no D.O. de 30-10-2019, ao qual se inscreveu no 
concurso o Prof. Dr. Rafael André Lourenço, junto ao Departa-
mento de Oceanografia Física, Química e Geológica, na área de 
Oceanografia Química.

Considerando o agravamento da epidemia (transmissão 
sustentada em São Paulo e três casos confirmados na comu-
nidade da USP); a divulgação de ações conjuntas e amplas 
do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, elevando as 
restrições, e, com isso, modificando as recomendações; e a 
decisão tomada pelo Cruesp e Gabinete da Reitoria da USP em 
mensagens amplamente divulgadas à comunidade universitária 
nos dias 13 e 15 de março, fica adiada, sine die, a realização do 
referido concurso.

Assim, reitera-se que o concurso não será realizado nos dias 
17 e 18-3-2020.

(Republicado na mesma data, por incorreção no comuni-
cado anterior.)

 INSTITUTO DE QUÍMICA

 Primeiro Termo de Aditamento de Contrato
Contrato que entre si celebram a Universidade de São Paulo, 

por intermédio do Instituto de Química e a Empresa IPT - Promec 
Instalações e Projetos Técnicos Eireli, objetivando a prestação de 
serviços de manutenção ou elétrica - média tensão.

Processo: 19.1.411.46.9
Contrato 010/2019.
Cláusula Primeira - Da Vigência
1. Altera-se a Cláusula Sexta do Contrato, firmado em 

26-01-2020, que passa a ter a seguinte redação:
2. O presente contrato terá sua vigência prorrogada por 

mais 90 dias, a contar da data de 26-01-2020.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o 

presente Termo de Aditamento permanecendo inalteradas as 
demais cláusulas contratuais.

 PREFEITURA DO CAMPUS USP DA CAPITAL

 Portaria Pusp-2, de 16-3-2020

Dispõe sobre a eleição dos representantes dis-
centes de graduação e pós-graduação junto ao 
Conselho Gestor do Campus USP da Capital

O Prefeito do Campus USP da Capital baixa a seguinte 
Portaria:

Artigo 1º - A escolha da representação discente de gradua-
ção e pós-graduação junto ao Conselho Gestor do Campus USP 
da Capital, processar-se-á, nos termos da Seção II do Capítulo II 
do Regimento Geral, em uma única fase, no dia 20 de maio, das 
09h às 19h, por meio de sistema eletrônico de votação e totali-
zação de votos, podendo, em caráter excepcional, ser utilizado 
sistema de votação convencional, de acordo com as regras dos 
artigos 10º a 14º desta Portaria.

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

a) e-mail cadastrado na base de dados corporativa da USP, 
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 Elei-

toral, composta paritariamente por 02(dois) docentes e 2 (dois) 
discentes 1 (um) de graduação e 1 (um) de  pós-graduação.

§ 1º - Os membros docentes da Comissão Eleitoral mencio-
nada no caput deste artigo serão designados pelo Prefeito do 
Campus USP da Capital.

§ 2º - Os representantes discentes de graduação e de 
pós-graduação elegerão os membros discentes de Comissão 
Eleitoral paritária, dentre seus pares que não forem candidatos.

Artigo 3º - Poderão votar e ser votados os alunos regular-
mente matriculados nos cursos de graduação e nos programas 
de pós-graduação das Unidades de Ensino do Campus USP da 
Capital.

§ 1º - São elegíveis para a representação discente os alunos 
de graduação e pós-graduação regularmente matriculados, 
devendo os primeiros demonstrar ter cursado pelo menos 
doze créditos no conjunto dos dois semestres imediatamente 
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.

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO

 Despachos do Diretor, de 16-3-2020
Processo: 2020.1.00538.17.7. Ratifico o Ato Declaratório, de 

Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, inciso XXI, da Lei 
8.666/93 e suas alterações, e conforme Portaria GR-4.685/2010.

Interessada: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP.
Contratado: GE Healthcare Life Sciences do Brasil
Processo: 2020.1.00537.17.0. Ratifico o Ato Declaratório, de 

Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, inciso XXI, da Lei 
8.666/93 e suas alterações, e conforme Portaria GR-4.685/2010.

Interessada: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP.
Contratado: Hexis Cientifica Ltda.

 HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS

 Despacho do Vice-Reitor, em substituição ao Reitor, 
de 16-3-2020

Ratificando o ato declaratório de inexigibilidade de lici-
tação, de acordo com o artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, 
ressaltando que a responsabilidade da justificativa técnica é do 
servidor que a assina.

Unidade Interessada: Hospital de Reabilitação de Anomalias 
Craniofaciais.

Contratada: Med-El do Brasil Eletromédicos Ltda.
Processo: 2019.1.968.61.7

 INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO

 Portaria DIR-IAU-3, de 16-3-2020

Dispõe sobre a eleição para escolha do(a) 
Diretor(a) e do(a) Vice-Diretor(a) do(a) Instituto 
de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de 
São Paulo

O Diretor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, 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) Diretor(a) e do(a) 

Vice-Diretor(a) do(a) Instituto de Arquitetura e Urbanismo será 
realizada na forma de chapa, em até dois turnos de votação, por 
meio de sistema eletrônico, podendo, em caráter excepcional, 
ser utilizado o sistema de votação convencional com cédulas 
de papel, de acordo com as regras dos artigos 12 a 15 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 - O primeiro turno, tanto da votação eletrônica, 

como da votação convencional, será realizado das 9h às 12h 
do dia 14-5-2020.

Artigo 3º - Caso nenhuma das chapas obtenha maioria 
absoluta no primeiro turno, proceder-se-á a um segundo turno 
entre as duas chapas mais votadas, considerando-se eleita a que 
obtiver maioria simples.

Parágrafo único - Se houver necessidade do segundo turno, 
ele será realizado no mesmo dia do primeiro turno, estabelecen-
do-se a votação das 14h às 17h.

Artigo 4º - A condução do processo eleitoral ficará a cargo 
de uma Comissão Eleitoral constituída mediante Portaria do 
Diretor.

DAS INSCRIÇÕES
Artigo 5º - A Eleição da Diretor(a) e Vice-Diretor(a), será 

regida conforme estabelecido pelo artigo 46 do Estatuto da USP. 
Os candidatos a Diretor(a) e Vice-Diretor(a) deverão protocolar 
na Assistência Técnica Acadêmica, no prazo de 19 a 30-3-2020, 
o pedido de inscrição das chapas, mediante requerimento assi-
nado por ambos e dirigido à Comissão Eleitoral, acompanhado 
do programa de gestão a ser implementado.

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores 
Titulares e Professores Associados 3 pertencentes à Unidade.

§ 2º - A Comissão Eleitoral divulgará, às 14 horas do dia 
31-3-2020 no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem 
seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões de 
eventual indeferimento.

Artigo 6º - Encerrado o prazo referido no artigo 46, § 4º do 
Estatuto da USP e não havendo pelo menos duas chapas inscri-
tas, haverá um novo prazo para inscrição, de 01 a 13-4-2020, 
nos moldes do estabelecido no caput daquele artigo, hipótese 
em que poderão ser apresentadas candidaturas compostas tam-
bém de Professores Associados 2 e 1, pertencentes à Unidade.

Parágrafo único - A Comissão Eleitoral divulgará, às 14 
horas do dia 14-4-2020, no sítio da Unidade, a lista das chapas 
que tiverem seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as 
razões de eventual indeferimento.

Artigo 7º - Os docentes que exercerem as funções de 
Diretor(a), Vice-Diretor(a), Presidente e Vice-Presidente das 
Comissões mencionadas nos artigos 48 a 50 do Estatuto da USP, 
bem como as de Chefe e Vice-Chefe de Departamento, que se 
inscreverem como candidatos, deverão, a partir do pedido de 
inscrição, desincompatibilizar-se, afastando-se daquelas funções, 
em favor de seus substitutos, até o encerramento do processo 
eleitoral.

DO COLÉGIO ELEITORAL
Artigo 8º - São eleitores todos os membros titulares da 

Congregação, do CTA e das Comissões Estatutárias, e seus res-
pectivos suplentes nos colegiados mencionados, que comporão 
o colégio eleitoral, cabendo a cada eleitor apenas um voto.

§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o 
fato, por escrito, à Comissão Eleitoral, através da Assistência 
Técnica Acadêmica, pelo e-mail iau.academica@sc.usp.br, até 
o dia 11-5-2020.

§ 2º - O eleitor 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 da Universidade de São Paulo

Artigo 9º - O eleitor que pertencer a mais de um colegiado 
terá direito a apenas um voto.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 10 - A Assistência Acadêmica do IAU - ATAc - encami-

nhará aos eleitores, no dia da eleição, em seu e-mail institucio-
nal, o endereço eletrônico do sistema de votação e a senha de 
acesso com a qual o eleitor poderá exercer seu voto.

Artigo 11 - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

§ 1º - Cada eleitor poderá votar em apenas 01 (uma) chapa.
§ 2º - A cédula eletrônica contará com as opções das chapas 

inscritas, bem como a instrução para votar em branco e a opção 
para votar nulo.

DA VOTAÇÃO CONVENCIONAL
Artigo 12 - Na hipótese prevista no artigo 1º, parágrafo 

único, haverá uma mesa receptora de votos, designada pelo 
Diretor, presidida por um docente, que terá dois mesários para 
auxiliá-lo, escolhidos entre os membros do corpo docente ou 
administrativo.

Artigo 13 - 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 14 - 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 Diretor(a) e Vice-Diretor(a), em ordem alfabética do nome 
do candidato a Diretor(a).

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 17 de março de 2020 às 00:56:59.
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