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Portaria CENA-OIO, de 29-10-2019

Disp6e sobre a elem(lao dos representantes discentes de p6s-graduagao
junta a Comiss6o de Pesquisa ICPq), Comiss6o de P6s-Graduagao (CPG)
do Programs de P6s-Graduagao em Ci6ncias, Conselhos das Divis3es
Cientificas DVECO, DVPROD e D\n'EC e Conselho Deliberative (CD) do
Centro de Energia Nuclear na Agriculture {CENA) da Universidade de Sdo
Paulo(USPS

O Diretor do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de S3o Paulo, usando de suas
atribuig6es legais, baixa a seguinte Portaria:

Artigo le - A escolha da representagao discente de p6s-graduagao, com mandato de 1/1/2020 a
31/12/2020, processar-se-g, nos termos da Segao ll do Capitulo ll do Regimento Gerd, em uma 6nica fase,
no dia 6/12/2019, das 8h30 is 20h30, por meio do sistema eletr6nico de votagao e totalizagao de votos,
podendo, em car6ter excepcional, ser utilizado sistema de votafao convencional, de acordo com as regras
dos artigos 10 a 14 desta Portaria.

Parigrafo 6nico - Caracteriza excepcionalidade, para os termos mencionados no carat deste artigo
a) e-ma// desatualizado;
b) nio recebimento da senha de votagao via e-ma//;
c) dificuldade de acesso i/nternet.

Artigo 29 . A eleigio sera supervisionada por Comiss3o Eleitoral, composta paritariamente por I jump
docente e I(umjdiscente de p6s-graduagao.

$ 19 - O membro docente da Comiss3o mencionada no carat deste artigo sera designado peso Diretor,
dentre os integrantes do Conselho Deliberativo.

$ 2e - O representante discente de p6s-graduagao nos diferentes 6rgaos colegiados do CENA eleger5o o
membro discente da Comiss3o Eleitoralparit6ria, dentre os seus pares que nio forem candidatos.

Artigo 39 - Poderio votar e ser votados os alunos regularmente matriculados nos programas de p6s
graduagao do CENA (Programa de P6s-Graduagao em Ci6ncias e Programa Interunidades de P6s
Graduagao em Ecologia Aplicada).

Artigo 4g - A representagao discente de p6s-graduagao ficard assam constituida

a) Comiss5o de Pesquisa

I(um) representante discente e respective suplente

b) Comiss3o de P6s-Graduagao do Programa de P6s-Graduag5o em Ci6ncias

I (uml representante discente e respectivo suplente, regularmente matriculado no Programa de
P6s-Graduagao em Ci6ncias.

c) Conselho da Divisio de Funcionamento de Ecossistemas Tropicais - DVECO

ljumjrepresentante discente e respectivo suplente

d) Conselho da Divis5o de Produtividade Agroindustrial e Alimentos - DVPROD

ljum) representante discente e respectivo suplente

e) Conselho da Divis5o de Desenvolvimento de M6todos e T6cnicas Analiticas e Nucleares - DvTEC
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]. jum) representante discente e respectivo suplente

f) Conselho Deliberative

ljum) representante discente e respectivo suplente

Artigo 59 . O eleitor poder6 votar, no m6ximo, no n6mero de alunos especificados no artigo 4P desta
Portaria, dentre seus pares.

Artigo 69 . Cessar6 o mandato do representante discente que deixar de ser aluno regular de p6s-graduaQao
no CENA.

DAINSCRlgAO

Artigo 79 . O pedido de inscrigao individual ou por chapa dos candidatos, formulado por meio de
requerimento(modelo disponivel em), sera recebido na Divis5o Acad6mica do
CENA a partir da data de divulgagao desta Portaria, das 8h30min is 12h e das 13h30min is 17h, at6 o dia
26/11/2019, mediante declaragao de que o candidato 6 aluno regularmente matriculado nos programas de
p6s-graduagao do CENA.

$ 19 . A declaragao mencionada no caput deste artigo dever6 ser expedida pelo Servigo de P6s-Gradua£3o
ou pelo Sistema Janus.

$ 2e . Os pedidos de inscrigao que estiverem de acordo com as normas estabelecidas por esta Portaria
servo deferidos pda Diretor.

$ 3g - O quadro dos candidatos, cuja inscrigao tiver sido deferida, seri divulgado no s/te
www.cena.uso.for/e]eicoes at6 is].7h do dia 27/1.L/2019.

$ 4e - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrigao poder5o ser encaminhados a Divis3o
Acad6mica at6 is 17h do dia 29/11/2019. A decis3o seri divulgada no s/fe www.cena.uso.brZeleicoes at6
is 17h do dia 02/12/2019.

$ 59 . A ordem nas c6dulas das chapas e nomes individuais deferidos, sera definida por sorteio a ser
realizado na Divisio Acad6mica, no dia 03/12/2019, is IOh, permitida a presenga de interessados.

DA VOTAgAO E TOTALIZAGAO ELETR6NICA

Artigo 8g - A Divis3o Acad6mica do CENA encaminhari aos eleitores, no dia 6/12/2019, em seu e-mail
institucional, o enderego eletr6nico do sistema de votagao e a senha de acesso com a qualo eleitor poderd
exercerseu voto.

Artigo ge - O sistema eletr6nico contabilizard cada voto, assegurando-the o sigilo e a inviolabilidade

DAVOTAgAOCONVENCiONAL

Artigo 10 - A vota(lao convencional a que se refere o artigo l9 supra seri realizada no dia 6/12/2019, das
8h30min is 12h e das 13h30min is 17h, na sala da Divis3o Acad6mica do CENA.

Artigo 11- 0 Diretor nomear6 a mesa eleitorale indicari um membro docente como Presidente

Parigrafo 6nico O Presidente da mesa eleitoralrubricar6 today as c6dulas no ato da eleigao

Artigo 12 - A identificagao de cada votante sera feita mediante a apresentagao de prova h6bil de
identidade e confronto de seu nome com o constante na lista de presenga.

Artigo 13 Nio sera permitido o veto por procuragao

Artigo 14 A apuragao dever6 ser realizada imediatamente apes o t6rmino da votagao, em sess3o publica,
pda pr6pria mesa electoral.
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DOS RESULTADOS

Artigo 15 A totalizagao dos votos da eleigao, tanto no formato eletr6nico como no convencional, seri
divulgada no s/te www.cena.usp.for/eleicoes, at6 is 17h do dia 9/12/2019.

Artigo 16 0correndo empate de votos, servo obedecidos, sucessivamente, os seguintes crit6rios de
desempate:

1 - o aluno mats idoso;

11- o maior tempo de matricula na USP

Artigo 17 - Apes a divulgagao referida no artigo 15, cabe recurso, no puzo de tr6s dias Oteis.

Parigrafo 6nico - O recurso a que se refere o carat deste artigo dever6 ser encaminhado a Divis3o

Acad6mica at6 is 17h do dia 12/12/2019, e seri decidido peso Diretor.

Artigo 18 - O resultado final da eleigao, apes homologag3o pelo Diretor, sera divulgado no s/te
www.cena.uso.for/eleicoes, at6 is 17h do dia 13/12/2019.

Parigrafo 6nico - Na hip6tese de ser constatada irregularidade no processo eleitoral, o caso dever6 ser
submetido a Procuradoria Gerd para an61ise e, posteriormente, a CLR, para deliberagao.

Artigo 19 - Os casos omissos nesta Portaria servo resolvidos pelo Diretor

Artigo 20 - Esta Portaria entrard em vigor na data de sua divulgagao

Piracicaba, 29 de outubro de 2019

Diretor do CENA/USP
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