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INSTITUTO DE FÍSICA em disciplinas ou em fase de trabalhos de aisseítaçâa au tese.
Amiga 4' - A íepfewntação discente ficará assim constituída:
1} sete representantes e respectivos suplentes, sendo seis

de graduação e um de pós-graduação, junto à Congregação;
2) um representante e respectivo suplente junto ao Conse-

lho Técnico Administrativa {CTAl;
3) um representante e respectivo suplente junto à Comissão

de Gíadtiação {CG);
4) um representante e respectivo suplente junto à Comissão

de Pós-Graduação (CPGJ;

5) um representante e respectivo suplente do curso de
Licenciatura junto à Comissão Cwrdmõdorõ do Cursa de
Licenciatura em física:

6) um reprenntante e rmpecüva suplente da curso de
Bxharelado junto à Coíllissãa Cmrdenadcía da Casa de
Ba(harelado em física:

7) dais representantes e respectivos suplentes da Gradua-
ção junta à Comissão de Apoio Profissional(CAP);

8} um representante e respectivo suplente junto ã Comlssãa
de Cultura e Extensão Universitária {CCbcl;

9) um representante e respectiva suplente da pàçgíadua-
ção junto à Comissão de Puquisa {(PQ;

1 0) um representante da gaduaçãq um rgresenlante da pós-
graduaçãc e respecüvm supkntu junto à Caílllssão de Biblioteca;

11) um representante da graduação e respeaivo surte te
junto ao Conselho do Departamento de física Âdicada(FAPl;

1 2) um representante da graduação, um {epíesentante da
pós'graduação e respectivos suplentes junta aa Conselho do
Departamento de físí Experimental(FEP):

1 3) um representante da graduação e resp«uva suplente
junta ao Conselho do Oepammento de fisic Gefai(FGE);

] 4) um represmünte da graduação e respectiva suplmíe
jmto m Conselho do DeparQmento de fblca Matemá ica(FMA);

] 5} um representante da graduação, um representante da
pós'graduação e rupeaivos suplentes junto aa Conselho do
Departamento de físim da MatMais e M«única {rhtD e.

] 6} um representante da graduação, um representante da
pós-graduação e respeaivos suplentes aa junto ao Conselho do
Departamento de física Nudear(FNC).

Adia S' - O elüla{ l)od«ã wtac no f animo, no númua de
alunos esp«i$cadas no brigo 4' desta Faltaria, dente seus pares

Arco 6' - Cessara Q mandata da representante discente
que deixar de ser aluno regular nõ Unidade

Da insaição

Artigo 7' - Â Assistência Técnica Académica receberá, a
partir da data da publicação desta PoKaria atê a$ ] 7h da dia

06.1 1 -201 8. no e-mail ataac@líusp.bt a inscrição individual
au por dlapa d% candidatas à representação no$ coiegiada$
reiacion8dos no artigo 4', em fwmuiária póf)ria. disponível
na pagina htQ://porta!.if,usp.bí/ataac/pt.brrcemunicadasftodas.

$ ] ' - A inscrição dos candidatos deverá seí acompanhada
de atestado que cmlpfove estarem regularmente matriculadas.
expedido pelas resWctívas Secretarias de Graduação ou de

Põs-Graduação.

B 2' - Os pedidos de ins(tição que e«verem de acorda
com as normas estabelecidas por esta Portaria serão deferidos
pelo Diretoí.

$ 3' - O quadra dos candidatos cuja inscãção tiver sida
deferida será divulgada na página da Unidade, em i)7-1 1 -201 8.

$ 4' - Reursos cmka a eveíltual indeferimento de inscrição
poderão ser encaminhados à Assistência Técnica Académica, atê

as ISh da dia 08-1 t-2G18. A dKisão saâ divulgada na página
da Urlidade. até as ] 5 h do dia e9-] 1 -201 8

$ S' - A ordem, nas cédulas, das chapas e nom individuais
deferidos será definida por sorteio a seí realizado na Assistência
Tónica Académica, na dia 09-11-2018, às 16h, permitida a
presença deinteressados.

Da Votação e Totalização Elevõnica

Artigo 8' - Â Assistência Tónica Académica encaminhará

Portaria }F-32, de 23-10-2018

Dispa Me a eleição da íepf wn antes dis-
cn{8$ de çfaduaçh 9 de pã-graduaç& junto
à C r%a(ào. (®«h Técnico-Ad@nlsMtÍvo.

Gomüsáo (b Graduação. Comjsgo @ Ns-
Gfa@açâi (k)miss (llniüflaciNa (b Curso &
l anda u a em Fisga. Comissão Cmídenadoía
ü (uao de 8adníclãdo em fi«a. Comigo de
Apor küãs®!d, (m isso & Cü ê kten &
UnjMs;íãrza. Gomliséü {# &squbâ, Comfsüo
de Biblhtea, (onsdtw [b Bepãí%menta de
flsK3 Aplkada, Conselho dc {)epamamento de
fíSIca Expe6avientai, (ofseltn do {)ewRamento
& Fís a Gata Gof # (b &panammío (É
fblca MatemátKa. (mWin da [)epa6ao)enío de
fisga dos Matenú e M«:ãda e Coflsdtn do
[»paíQnílenb de gya NKinr do lflsüu® de Rsica

O Diretor do Instituto de física. da Universidade de São
Pauta (IfUSP}. de acordo cam o disposto no artigo 4S Indso Vll}.
Parágrafo 8'; Artigo 48. Parágrafo 2'; briga 54. incisa Vi, Para
grata 7' do Estatura da Universidade de São Pauta; Resolução
5936. de 26.07.1 1. artigo 3'. incisa 11. Parágrafo 3'; Portaria GR
3588. de IG.Q5.QS, artigo 8'; artigo { 1, incisa Vi. Parágrafo 2';
artigo 19, incisa 11. Parágrafo 3: amigo 25. incisa 11. Parágrafo
3'; arüga 31. incisa ii e artigo 32. incisa 11, Parágrafo 2\ brigo
35-B, incisa :l e amuo 35-C. incisa il. Parágrafo 2'. do Regimento
do If: Portarias do Diretor: If-25/01 . de 20/1 2/01 . If/040/g5. de

04.1 2.95 e if/1 3, de 28.05.99. ínclsc 1}, baixa ã seguinte Portaria:
brigo t' - A acolha da representação dls«nte de gradu-

ação. pfwessar-se-á, nos teimas da Seçãa li do Capitulo ll do
Regimento Geíai. em uma única faK, no dia 26-11-2018. das
aQh01 as 23h59. paí meio de sistema eietrõnico de votação e
{otalizaçãc de votos, podendo, em caráter ex«pdonal, ser utili-

zado sistema de votação convencional. de acudo com as regras

dos amigas 10 a 14 data moraria.
Parágrafo única - Caracteriza excepcionalidade, para os

!amos mencionada no capuz deste artigo
a) e-mail desatualizada;

b} não recebimento da senha de votação via e-mail;
c} dificuldade de acesso à internet.
Artigo 2' - A eleição será supeaisionada por Comissão

Eleitoral. composta paritariamente por 03 docentes e 03 dis-
centes. designados de acordo com o $ 4' da Resolução 726S,
de Q7-10-2016.

9 }' - Os membros doentes da Comissão mencionada

no capuz deste artigo uíâo designados pelo Diretoc &í\tre as
Integrantes da Congregação da Instituto de ffsia

$ 2' . Qs repesentantes discentes nos difelmtes órgãos cole..
fiados da Unidade elegerão os membros discentes da Comissão
Eleitoral paritária. dentre os seus para que não forem andidatos.

Artigo 3' - hdeíão votar e ser votados os aluna regular
mente matriculadas nas arcos de graduação e de pós-gradua-
ção do Instituto de física.

$ 1 ' - Sâo elegíveis para a representação discente M alunas
de graduação regularmente matriculados que tenham cursado
pelo menos doze créditos na canlunto dos dois semestres ime-
diatamente anteriores.

$ 2' - Para as alunos ingressantes. matriculad% na primeiro
üu segundo semutre dos cursos de graduação. não serão exigi-
dos o$ requisitos reíefidas no pafágrafa arterial.

$ 3' - Os alunos de pós.graduação que estejam reguiaf-
mellte matri lados, em fae de inteqraltzação dos cféditas
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aos eletlcres, RO aia 23-} 1-zu18. em seu e-Hall, o enaefeçQ
eletíõnico do sistema de votação e a senha de passo com a qual
Q eleita oodefá exeícg sw voto.

Amigo 9' - O sistema eletrõnico contabilizarâ ada voto,
assegurando-lhe o sigilo e a inviolabilidade.

Da Votação Convencional
Artigo 10 - A vataçáo convencional a que se refere o

artigo [' supra será íea]izada no dia 26-11-2018, das ]4 h às
} 7h. na Âssistênda Técnica Académica, ula 339 dü Edifício
Píindpai - Aia l

brigo 1} - Q Diíetor nomeará 8 mesa eleitoral e inda(ará
um malTlbra docente canto Presidente.

Parágrafo único o presidente da mesa eleitoral mbricará
todas as cédulas no ata da eieiçãa.

Amigo 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 1 3 - Não será permitido o voto por procuração.
Artigo 14 - A apuração deverá ser realizada Imediatamente

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

l)os Resultado

Artigo ] S - Â tataiização das votos da eleição será divulga-
da na página da Unidade, na dia 27-1 ] -20]8, ês 1 5h

Artigo t 6 - Ocorrendo empate de votos, serão obededdos.
sucessivamente. os seguintes critérios de desempate:

! - a aluno mais idoso;

11 - o maior tempo de matrícula na USP.
Artigo 17 - Após a divulgação referida no briga ]5, cabe

recurso, no prazo de três dias úteis.

Parágrafo único o recurso a que se refere o capuz deste arti-
go deverá ser encaminhado à Assistência Tónica AadêmÊca, até

a$ } Sh do dia 30-1 1-2Q18, e será deddldo pelo DiretoK
Artigo 18 - Previamente à homologação dos resultados

da eleição pelo Dlretac nas termos do incisa ll do artigo I'
da Portaria GR-6898. de }3-04-2017 {íepublicada no D.O. de
27-04-201 7), a Diretoría da Unidade deverá remeter o processa
à Procuradoria Geral, para análise da sua regularidade formal

Parágrafo Único o resultado final da eleição será publicado
na í)iâfia Oficial do Estado de Sãa Paulo.

Artigo lg - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos

pelo Diretoí.
Artigo 2a - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

pubiiaÇãa.

Divulgar amplamente
Juntar ao processo.

piada Madaíena Salgada 8ermudez Zel&n
#:ssístente Té.c"fico .qcadêmlco

a, q 40 l i©


