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INSTITUTO OErlSiCA mente matriculados, em fase de Êntegralização dos créditos
pm disciplinas ou em fase de trabalhos de dissertação au tese

Alga 4' - A represeriiação discerne ficara assim consB-

1 ) sete representanns e rede(lhos suplentes. sendo seis
de graduação e um de pós-graduação, junto à Congregação;

21 um representante e respectiva suplente junto ao Conse-
lho Técnico AdrnÊnÊstntivo laA):

3) llrn repmnnnnte e íespealvo suplente !unto à Comissão
de Graduação {CG)

4} iirn repíesenünte e íegecüvo süpien e unto â camÊssãa
de Pós-Graduação {C?G);

51 um repmwnnnte e {especüvo suplente do curso de
LÊcencia&ra junto ê Cem são Coüfdenadüra do Curso de
LÊcencla ra em físÊca=

61 um representante e {espectlvo suplente da urso de
Bacharegado junto á CürnÊssão Cooídenadüía da Cursa de
Bacharelado em física

7) dois representantes e respeai'/os suplentes da Gradua-
ção junto â Comissão de Apoia ? üfÊssional (CA?l;

8) um repnsentante e {espeaiva suplente Ítfnto à Comtssãa
de Cultura e EHensão l$rlivefsüáíia {CCEx):

9} um repwwntante e respedh'o sliplente da pós-gradua-
ção junto à Comissão de Hsquisa {CPqi;

] a) um representante da graduação, um representante da
pós'graduação e fespecthüs suplentes junto à CornÊssão de
Biblioteca

l l) llm represerttartte da gradIJaÇio e íespechvo suplente
fumo ao Conselho ch Departamento de Física Aplauda {FAP);

1 2} um represen ant da gíadíJaÇãa. um representante da
pós-graduação e respedivos síiplentes junto ao Cünseiha do
Depareamerttü de física Experimenüi líEP)

1 3) iim representante da graduação e íespeaiva suplente
junta ao Conselho do E)epanamen o de f:Êsica GefaÊ {FGE)

1 4} ilnl repíese tarte da gradiiação e íespedvü suplente
luntc ao Corkselha da üepaítamenta & fbi(a Matemática
CIMA):

1 5} um reFresentanEe da graduação. um representante da
p6s-graduação e respxüvos süplentês lunlo aÕ Conselho da
Deparlanlentü de física dos htõteíiaÉs e h ecãrlÊca (FMTl; e

1 6) um representante da graduação. um reprewnünte da
pós-graduação e respectivas suplentes junü aa Cannlhü do
[)epaRarmrtto de física Nuclear {FNC}

Ãítiga S' - O eleitor poderá votar rFa máximo, nü nün:eío
de alunos eW;edflcados no arenga 4' desça Porcaria. dentre seus
para.

ARlgo 6' - Cessará a mandato; do representante disante
que deixai de sef aluna regular nla l$nldade

[ja Ins(Hçãa
AftiQO 7' - A Assistên:cia Técnica Académica íecebeíá. a

parEi{ da dau da publÊcaç8e desta hítaria atê as 17h do da
8-{0-2ü19, no e-mail ataac@if.usp.bt a ins«irão Êndividtía

ou po{ chapa dos candidatos ã íepreserliaçêü no$ caÉegiadas.

reiacÊonados no anÊgo 4'. em fomulâria prãprh. disEtüítlwel

na página httpJ/Foral.ãf.usp.brfataac©t-bifmmunÊcadasltodos.
5 ] ' - A inscrição dos nndidatüs deverá ser acompanhada

de atestado que ccrrtpíove esÍaíern regularmente matriculada,
expedida pelas SKíetarias de Gíaduaçãa O{J de Pós-Graduação
{3u pelos Sistemas JüpÊtef üu Janiis, íespeaüamente

$ 2' - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo
tom as normas estabeleddas }mr esta Ê'oreafia serão deferidos
pelo Ê)iwta

$ 3' - C quadra dos candida®s chia Ênscdção tiver si(h
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í)i$põ bí ã el' íüo dos í#íumia.Ires a'B-
urla de gíadwM e de p6s$faüaça }tinio à
C:õn@e?açh, Cünsd#?o Tara:o-dúnü.íüaíffo.
Com8sáú dp 6raduécãó, Córobsão de iàB

6radu ção, Comissão Cbürd adora (b G lisa de
[jCmCfanUfa e.n RSICa. Cbmüga Cêordenadwõ
(b Clfno de BaáareXado em ®&a. (auluão de

dç)üb Ruõbslona!. Gombsio de Cu/hna e flíe!?séü
Unh'er.{líá@, CÕMs©a de Pesquln. Cóm8são
{# BibJÜfeu. Conselho (b i)q03.rÍBmnÊn de
FlsÉa Anil(a&, Can dm h ihpaíhmentü de

si UWrimantal, ünseibü da Oepüaamente
d Fbjc= GKat (onwlha c$o D9bn?dê.R,HtD dp

Hsl õ MaíalTlê8ü, Cbnsdho d OpüQafJKatía
(# finca das fríatef.ãfs e Merânim e Calwéiw

[b {)q)arümef?!o de F&ü Fviída{ do Jósüü?ü
de Rsica

0 Difetor do InsÊítuta de Física. da liniveísÉdade de São
faulo ljíusp}, de acorda cam o disposta no aítigü 45, Incisa.
Vlll, parágrafo 8'; aítig0 48. parágrafo 2' e a igo 54. incisa
VI, parágrafo 7', do Estatuto da Universidade de São: Paulü;

FiesoÊuçao 5.936. de 26-:B7-2QI 1. aít@o 3'. incisa IÉ. par&graÍo
3'; PüítarÊa G Fi-3.588, de 1&85-2Q05. arüga 8'; algo IT , incisa
V[. parágrafo ]'; üR]go t9. incisa ]Ê, parágrafo 3% aít]g0 2S,
iwiw IÊ, paQgm 3'l aítÉgo 31. incÊso il e rtlga 32, incisa
11. perâyra€0 2= arüga 35-B. inca 6Ê e Bago 35-C, incisa ll,
parágrafo 2'. do Regímen a da iF; Portarias do Diíelor iF-25,
de 2Q-1 2-20üt. ÊF-C4g. de (]4-12-t995. e ÊÊ:-t3. de 28-05-t999
baixa ã seguinte hítaria:

Arü$ü 1' - ,4 eKolha da !apresentação discente de gradt}
anão e de pós-qraduaçãa. prwessar-se-â, nas temos da Senão
11 da Captura ÊÉ do Titulo Vlil d© Regimento Geral, em uma
úníc fase. no dia 24-1©-2a19. das 00hOlrnÊn às 23h59mÉn.

por meio de sisienla ele úni de vataçêa e tatalização de
votos, podendo, eKt {âter extepciüml. ser Milízado sistema de
votação convencional, de acorda ca:rn as regas dos Bagos }a
a 14 desta Paítaria.

$ q ' - Caradefiza excepdonalidade, para cls {ermw nlencio-

nBdos ao capot deste brigo:
a) e-mail desõtuõlizado;

bl não recebinlertlo da senha de vaEação via e-mail;
c} dificuldade de acesso â irtteíneí.
$ ?' - Alunas com dificuldade de acesso â ntefnet deverão

dlrigir3e à AssÊs ência Têcnicü Académica. saia 3t 55 da Edifício
Prlmipal, das gh às 1 7h daquele dla. para votar.

Àrüga 2' - A eleição será supervisÉanada por Cornlssão EleÊ-
mral. composta pariaóamente par G3 docentes e a3 discente\
des;ignadas de acordo com o artigo I', $ 4'. da RewllÊçã0 7265,
de ?-l0-20i6.

$ 1' - Qs membros do en es da Comissão rnencianada
rÊO capiit deste arenga serão dnsiç;nadas pelo Dire©ç dentre s
iMegíantes da Coíqrega®o dc Instituto de flsÊca.

g 2' Qs !epresentantes discentes nos difeíerites órgãos
calegiadüs da l$nldade elegerão os men broa diKenles da

Comissão Eleitoral paritária. dentre os selas pares que não forem
candidatas.

Antiga 3' Fe)demão votar e ser votada üs alpinas regular-
mente maMculados rtcls curas de gfadtiação e de pós-gradua-
cãa do ÊnstüMü de FÉsjca.

$ ] Sãü elegíveis para a repmseaugo dlsante os aiun-os
de gfadtJaÇãO íeyularnlente matriculados qiie tenham cursado
pela menos doze créditos no cmlunto dos dais semestres íme-
dÊaianRenie an priores.

$ 2' - Faia os alunos Ingfessanteb ma&itulados m primeiro
©u segundo semestre dm WBsos de graduação, nãü serão exÊyb
dos os requisitos referidas na parágrafo antepor.

$ 3' - Os alar s de pós-graduação que estejam regular
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deferida será dÉviiigada na pàgÊrla da lãn idade, em $-1 8-201$.
ã 4' - Recursos canga ü eventual Indeferimento de Ênscdção

poderão sür enumintndc3s à ÂssÊs onda TÉcrlica Académica. atê
as t5h da dia 1 4-10-Z019* A decisão safa divulgada na pagina
da Unidade. atê as } 5 h do dla 1 5-1 a-2Dtg

1 5- - A ordem. nas cédulas. das chapas e nomes ind ivlduaÉs
deferidos seü definida pür sorieÊa a ser realÊzadcl na AsslsÍênci.a
Têcnia Académica. na dia }õ-lü-2©lg, às lüh, pprmÊtida a
presença dele e estados.

Da Votação e }otalizaçân Eletrõnlça
#aigü F - A AsslstÊncÉa Têmica Académica entanllnharâ

ao$ eleitores. no dia 23-1a-2n1 9. em seio e-mail. a endereço
eletrõnico da sistema de vcQçãü e a senha de acesso cüm a qual
o eleitor poderá; exercem seu voto.

Aú+g0 9' - O sistema eleir6nÊco coriíabllizaH uda vaca,
assegurandüqhe a sÉgllc e a invÊoÊabÊÊidade.

Da Votação Coítvencional
Amigo la - A votação convertcÉonai a que se refere o

artigo t' wpía será realizada no dia 24-gü-2ülg, das }4 âs Ifi
baías, na AssÊseência 7écnÊca Aca;dêmica, sala 31 55, do Ediffdo
Principal.

brigo Ê Ê - O Diretor nomeará 3 mesa eleitoral e Êrtdinrâ
lim membro doí:ente como Presidente.

Paógrafo único O presidente da mesa eEeitoíaÊ rubíÊcarà
todas ascêdulas nü ata da eleição.

Aítiya 12 - A Identificação {íe cada vaünte smâ {eÊta
rnedÉaate a apresentação dp prova hâbÊÊ de Êdeittídade e i:on-
kcnto de self nome com G constante ila lista de presença.

Aitlga !3 - Nãa safa permitido o vaü pa{ procuração.
Amiga t 4 - A apuração deverá ser realizada imediatamerlte

após Q {êrmÊno da voüção. em sessão pública. pela ;prÓprIa
mesa eleãarat.

Bos Resultados

Aítigü ] 5 - A totalizaçãa dos patas da eleição será diwlga-
da na página da unidade na dia 2S-10-201 g. às t5h.

Amigo 1 6 - Ocorrendo prnpate de votos, serão ohedKidas.

sucessivamente. os seguintes crítêrbs de desempate:
1 - c aluno nlaí$ Êdost):

11- o maia tempo de matricula na USP.

Artigo 1 7 - Após a divulgação lehrÊda na artigo 15. cabe
recüí$o. rto prazo de três dias Úteis

PaMgrafo única Q recurso a que se refere a capuz deste
artigo deuerâ ser enEafninhado à Àssistênda Técnica AadÊmica.

atê as 1 5h da dia 31-1 0-2at9, e será dêcEdlda Feio: DileÉ:or.

Artigo 18 - O íesuÊRadb final da eleição. após 8 homologa-
ção peia DiíeÍOL será publicado no 9iárb Oficia do Estação de
São Ê'aula e dNulgado rta p89ina da unidade.

Parágrafo ilrlicü Na hipótese de seí congelada irregub
caridade na pmesso eleiWrai. Q casa deverá seí subraetido à
Procuradoíta Geral para anáÊin e. posEeriarmente, à CLR. para
delibemçãa.

ARigü 1 9 - Os usas rnisws nesta Portaria seria resaivi4as
pela DifeEar.

brigo 2ü - Esta Po aria en®a em \f oí na data de fila
publica(ão.

Divulgar amplamente

"h.adüÜ
\. íia fdadalen3 Salgado Bemu(bz Zetti.m

+.s$f$t8nt' Tócnicn Académica

.zu I'llt"l


