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Universidade de Artigo 4' Os cais omissos nesta Portaria serão resolvidos
Pe o Dlretar,

Artigo 5' Esta Portada enüará em vigor na data de sua
publicação.São Paulo

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

INSTITUTO DE FÍSICA
Divulgar amplamente
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biürta Madalena Salgada BenTmudez 2ellun
Assistente Tócnicn Académica

od ltqO Dlretor do instinto de física da Univeuidade de São
Paulo. mnsiderando o disposto no artigo 246-A do Regimento
Geral. e à vista da Portada If-6/1 9. de 08.04.1 9. baixa a seguinte

Artigo la A fim de permitir que haja um número de can-
dÊcbturas que possibilite as eleições de representantes das

categorias discentes, sefvidoras doentes e não-doentes, para
comporem a Comissão de Aco h mento da Mulher da Instinto

de física (in. fica prorrogado o período de inscrições até o dla
ID de junho póximo.

Paágrafo Único - Roam mantidas as insalções que foram
recebldõs atê Q4.QG.!9. nos termos da Pararia if-6/19. de
G8.@.l $.

Artigo 2' O calendário das referidas eleições passa a ser
a s guinte:

$ 1' O pedido de insdçãa ind&tdua} das candidatas, fa-
muiado por meio de requerimento. nrá recebicb na Assistênda
Têml(a Académica a paür da data de divulgação desta Pontaria,
a ê às 15h da db t0-(»2019, em ouse anda das seguintes
condições:

1 - DKlaração de m Mula uaiizada, para a categoria
discente. expedida pelo Sewiço de Alunos da Graduação e/ou
de Pás.Graáuaçãa;

$ 2' Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo mm
as nomes estabelecidas po{ esta Poi"taãà serão diferidas peh
Dêreta{.

$ 3'A ordem dos nomes na cédula níá deffmda por sorteio
a nr realizado na día tl-Q6-2019, às l horas, na Assistênda
Académica

$ 4' O quadro das candidatas inscrhas será divulgado na
página da Assistência Académica {htq)://portal.d.usp.br/ataac)
à$ ]Sh do dia il-i)6-2ü19.

$ 5' RKunos serão recebidos pela Assistência Académica
até às 1 7 horas do dia 1 3-06-201 9. por meia do e-mail: ataac©

Kusp.br e serão dKÊdldos pelo Diretor.
Da votação e tatalização eletrõnia
Artigo 3' A Assistência Académica mcarninharé aos eleíta-

fes, na dia 14-%-2Qt9, em seu e-mail insti c om}, o endereça
ektrõnico do sistema de votação e a senha de acesso com a
qual o eleitor poderá exercer seu voto no dia 14-06-2019. das
9h à$!?h


