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Universidade de
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Congregação }ndicadu peb Diretol tela intt o imediatamente
afãs a {#mlim da voQç8a. Àbea"ia a uma e untadas a$ cédulas
$ u némeío deve?á caKespander õo dm eEeitoíes.

$ 1e . Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem

den lacar a ekiMr hapa atl qualquer sinal que permita

$ 2' - Serão Ruiu os mias que nãc forem lançados na
Cédula o8ê:iat.

Artigo 8' - Será cansÉdeíada eleita à (Lapa que obtiver
matuta simples dos votos do Caiegiado

ARig0 9'- Cam haja efnpaie entre s pas. grão adora-
das. mma aiíéNO de denmpale, suasstvamente:

! - ã nmis i {egofia dó ç:andjdata a presidente:
11 - ã fn8k at egaf a dü caadBaío avke-N $ e ta=
li} - o Raiar @mp de u?viço da«nte na USP da candidata

ã Presidente:

IV - o maia !empa çie serviço doente n U$P do wndi&to
a Wce-f'faidente

Oã$p kõ fÍnaás
Antga tg - fiílda 3 ÜPimção. todo a material reiatüo à

edição SKâ con Nado pela Assim(onda fónica Acadêmka.
peia praia mínima de 3Q ãas.

AKi9a }t - G mandato da(B} p $ eae dMõ) vja-
PTesiden!e eleitas será itmitado ao prlímiro biénio do rmndato

&níga 12 - OS cais amiss s $ a Pontaria wfãa re$Q@düs
pelo DÍreto{.

Artigo 13 - Esta Poi%Ha eíltra em vigor nü data de sua
dlvubação, revogadas as dbpasições em cmKâria

REiToRiA

PoNaria iF»34. de 2$.10-2ülg

DI PM süre a ee ê pn calha d@a}
#asjd nfe g ÇXkp-ãesí#snfe da Gúnàsão de
GÍadtiaÇ& do }n$tWÍO de }$üo

0 Direto{ do Instituto de fÍska. de acordo cam Q disposto
í$ ã to e R%ementa Ge l da Un&eísá$ade de $ãa guio.

baixa ã seguinte ?olaria
Anca } ' - A eleiçêa da papa pa eKóiha d«a} f'íesàdenie

! yicePresidente da Comissão de Graduação. ocorrerá M reu-
riiãa da Congre$açãa. a $er feaíkada em 28-] ] -2a} 9.

Das inKNÇÕ
Amiga 2' - C$ candidatas a Frmidente e W(üPíesê$ {} ê

deverão protocolar na Assistência Técnica Académica. na prazo

de 29:1a a 07.1 t:2019. das !ül às 17h. o pedida de inscrição
das .chapa!.mediante reqwrimento assinada por ambas e
díNgtdo ao DÊreta{

$ 1' - As chapas poderão ser campistas por Píotessarw
Bi alar eAsswiadas.

$ 2' - G üífetar diwdgarâ aÊ à$ 17 hofüs da dja
08.} T .2019. no sítio da Unidade a lista das chapas que tiverem
seus pedidos de inscrição defed(ios. assim mrm as razões de
eveaiüal indeferilnentol

Artigo 3' - Encerrado Q prazo referido no artigo 2' e nâo
havendo pelo meras duas ctiapa$ inscritas. hamá {m nwa
prazo para inKriçáa. de 12 a ?] .1 ].2019. nos moldes dc esta-
belecido na capuz daquele artigo. hêpóten em que poderão ser
@reser dadas andidatums compostas tainbêm de 'Ptofessares

Parâgnío único - O Oiretaí diwlgará, atê ê$ 1 7 Mias do dü

22.} 1 .2019. no sitia da Unidade a lim das chapas que tiverem
uus peidos de inscrição deferidos, assim como as razões de
evenNal ifldeferi ental

Do Caiêgü Eleüaf i
Artigo 4' - Sâo eleitores todas os memüos da Congregaçãoda Unidade ' =''
$ t' - O eleitor impedido de vota dwer8 çomunkar a

fato por eKítto â Assistên(b Têcnka Académica. atê o dia
21.} } .2Ü} 9.

$ 2' - O eleitor qw dispuser de suplente será pw ek sübs-
ütutda se estiver legalmente afastado ou não pude comparecer
par natjw jusÍiãKõda.

Anig0 5' - A wtaçào será pessml e $eaeta. não sendo
permitido o voto por procuração

hrâgrafo único - Cada eleitor poderá votar em apenas

Artigo.6' - A votação níá realizada poí meio de (êduh
oficial. devidamente rubhada pelo Oiretor da Unidade.'

$ 1' - As cédulas conterão as chapas da andidatos ele-
gíveis a Presidente e UKe-Presidente. em ordem alfabética da
nome da calldidato a Prmidente

$ 2' . No kdo esquerdo de cada chapa haverá uma quadrí-
cula. na qual o editor assinalara com um' 'X' o seu voto.'

[)ãApulaÇâo

Artigo 7' - A aljuraÇão dos votos, a car(lo de 02 membros da

Divulgar amplamente
Encaminhar à CG para ciência

Bermudez Zeittxn
Assistente Técnico Acadêmioo
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