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INSTITUTO DE FÍSICA as rlormas estabelecidas lnr esta Porníia senão deferidos peia
Dlretan

$ 3' O quadro dos candidatas cuja inscrição üvef sido
deferida sela divulgada na página da Unidade. em ü1-10-2019

$ 4' Re:corsas contra o eventlial Értdeferimento de inscrição
poderão w{ enwminhados à Assbtência TêcnÊca AcadÊmka. aiê

as 17 h dü dia 04-1Q-2019. A dedsãa será divulgada rta página
da [inÊdõde. atê üs }Sh da dÊa G7-18-28]9.

$ 5' A ordem. nas cêdlulas. das dlapas e n mes individuais
dehrldbç; : erâ deülnÊda Büf mrtpiü à ní eaii?ado na Assistên la

Técnica AndêmÊca. dla D8-1 0-20t g, às t5h, pemlitÊda a pmnn-
ça de interessadas

D Votação e Taializaçgc Eletr8rlãca

Artigo 7' A AssÊRÊnda écnÊcü Afadêmíca atami hürâ aa$
eleitora. Flo dia 15-1 0-2019. em seu e-mail. ü endereço eietr&
Rico do sistema de votação e a senha de acesso mrn a qual o
eleitor po&íâ exarar wü voei.

brigo 8' a sistema eletrõnlca mntabÊÊlzará cada vob.
asseguwnda-ihe o sigilo ê a ánvlülabÉlídade.

[)ü VoUçio ConvencÊaaai

Artigo 9' A votação canvencianaÊ a que se refere o amigo ]'
SâJpra será reaiizõda aü dia 1 6 de outíi6ra. das 14h ã$ 1 eiã. na
Assistência Técnica Acadêmita. saia 31 55 do Edifício PrlncEpal.

Amigo IG O DÉreto{ nomeara a mesa eÊeitoJal ê Êndãcarâ um
membro doente como Presidente

%râgraía único Q presiderlte da n%esa :eleitoral rubHcarã
toda as cédulas no ato da eleição.

Anígo } } A identificação de cada votante será feita mediar.-
te a apresentação de prova hábil de identidade e con&mW de
seu nome cüm o tünstarête na ils a de presença.

Artigo }2 Nêü será pernlitldo a vate pür pfmuração.
Aüyo 13 Â apura(ão devera sef reaÊlzada iímdãaíamerÊie

após o termina da votaçàa, em sessão pública. pera própria
mesa eJeKorai

[)as Resu]eados

Artigo 1 4 A tomlizaçãc] das votos da eleição será dhiilgada
r a página da UílÊdade. nü dia 1 7-] ü-2cnl g. ás 15h.

Artigo 15 0conendo empate de vot08 nrãa abededdas,
sucessivamente, os seguintes aitériw de desempate:

1 - o agudo mab Mofo:
11 - o maias tenlpa de fnakicuÊa na liSP.
Artigo Ifi Após 8 divuigaçãa refeílda na algo 14. cabe

recurso. no prazo de três dias Meus.

$ 1' 0 recurso a que se ref:re o capot deste amuo devera
wr encaminhado ã Assb@nda Têcr ica AadêmÊca. atê as l Sh do
dla 22-1 Q-?alg. e wíâ dKídldo pek Birptür.

$ 2' O íesultada final da eleição, após a homobgação pelo
DÊret% wíá divulgado na pâgiria da lãnÍd3de.

Artigo 17 0s Casos missas nesta i'ürü8a serão resajvidàs
pelo DifeEor.

Artigo 18 Esta Pararia entra em vigor na data de sita
düiJÍgaÇãO

SãO híJ#Q l t-0$-2819;

Portaria iF-28, de {149-201g

O! ãex ae@@adpOyãdo rWr enfanfu
diScenf de pdi-gmdu 3çâo e seus íeWe(hüs
np?anf s Junto ao # Urõ/ Q'e fãs-G.-aduaçãa
in wnpMa#es m] fmnho en CÍMaas

O Ê)ifetar dü Irutituto de Féria da Universidade de Sãü
fbuia, baixa a seguinte PaüBria

brigo I' - A escolha de a2 {üis) repíeseniantes dlsnntes
de pC-s-graduação e seus íesp«tios suplentes junto ac- Prügra-
nla de Ê'ós-Graduação Intemnidadu em Emino em Ciências.
processar-se-á, no$ tema do adio 28. $ 8' dü R sclíução
Corar 7493, de 27.03.18. ern uma GnÊca fase. no dia 16-10-
201 g. das Ogi às 1 7h. por meio de sistema elevünico de voüção
e toializaçãa de votos, padenda. ern arâter excepcional. ser
©ilizüdo sÊg ma de gola(ão {anvendorÊal. de acordo com as
regfaç dü$ arügüs 9' ã t 3 desta Paraüa*

i} ' - CaFactedz exceglcionalidade. para os ternas n encio-
Kadas no input de«e êRlgo:

a} e-maxi desatualizada:

b} não recebimento da senha de vouçào via e-mail;
[) dl$culdade de acesso à iilternei
1 2' - Alunos çüm dificuldade dc a«$sa à internet devefâü

dirigia-se ã i\ssistêncÊa Técnica AcBdêrnica. sala 31 55 da EdlH i

Principal, das 9h: âs t 7h daqtnle dia. para votar.
Das ÊnscriÇ:Ões

ARiqo 2'.A eleÉçào refeÉda rto Artl€10 t' desta Porürla será
supewísianada pür Comissão EEeitafaÊ. cbn)posta paritarÊamenti
ljor 02 {doÊsi docentes e ÜZ {dois} disante& desÊgaados de acal-
do com o aüg0 222. $4' dü Regimento Geía$

$ 1' Os mernbím doceans da Comissão menciorhada nc

capuz deste antigo serão designados pela [)}retot dentre as
Integrantes da Congregação.

$ 2' Os representantes diKentes de pós-graduaçàa eÊege-
rãa as memb üs dlKentes da Comissão EleiEüral. dentre cs seus

pares que não fofern caildídaEal

Artigo 3' Paderào vatõr e ser votadas os alwlos reguÊarrnert
Ee matrhulados no Pragnma de Pós-graduaçã-) Énterunídades
em Ên$irko em Ciências.

hragrafa Única é assegurado o dinÊto de voto, mas nãa &
ser votado. aos alunos que sejam membros do corpo dacúnte
dü Uniüerçidade.

Arüg0 4' O eleitor poderá wta{. nü máximo, no número
de alunas cspKãflmdos nü artigo I' desta Paruãa. dentre
seus pares.

Artigo 5' Cessara a mandato do representante disartie
que deixar de ser üEunü regular no Programa dp PÕs-gnadiiação
InteRJnldades em Erlstno de Ciêndas na Unidade.

Artigo 6' D pedido tie inscrição individual OIJ por (hapa dos
caíldidatos, formulado pür meia de requerimento. será re(ebldo

rla Assistência Técnica Académica a partir da data de divulgação
desta Foãaria. atÉ M 17h do dãa 3a-a9-2Glg. mediante decia-

nção de que o candidato ê aluno F gulamente rnatriwlad,3
na Pmgíama de Pús-graduação tnterunidades gR-i Ensino de
Ci$ndas da Unidade.

$ 1 ' A declaração menciertadü nü: apa deste artigo deverá
ser expedida peia Secretaria do respectivo Pmgíama.

$ 2' üs pedÉdüs de ãnscíiçãü que estiverem de; acordo cam

A CPGI para as devidas providências
Divulgar amplamente


