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Dispõe sobre a eleição para escolha de 

representantes docentes titulares e suplentes junto 

à Comissão de Pós-Graduação Interunidades em 

Museologia do Museu de Arqueologia e Etnologia, 

do Museu de Arte Contemporânea, do Museu 

Paulista e do Museu de Zoologia, todos da 

Universidade de São Paulo. 

 

 

O Diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, no 

uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de realização do pleito 

junto à CPG Interunidades em Museologia, baixa a seguinte 

 

PORTARIA: 

 

Artigo 1º - A eleição para escolha de representantes docentes titulares e suplentes 

junto à Comissão de Pós-Graduação Interunidades em Museologia processar-se-á 

em uma única fase e será realizada das 8h às 17h no dia 02 de abril de 2020, por 

meio de sistema eletrônico de votação e totalização de votos, podendo, em caráter 

excepcional, ser utilizado o sistema de votação convencional, de acordo com as 

regras dos artigos 9º a 13 desta Portaria. 

Parágrafo único - Caracteriza excepcionalidade, para os termos mencionados 

no caput deste artigo: 

a) e-mail cadastrado na base de dados corporativa da USP, desatualizado; 

b) não recebimento, via e-mail, do endereço eletrônico e da senha de acesso; 

c) dificuldade de acesso à Internet. 

 

Artigo 2º - A representação referida neste artigo 1º será numericamente composta 

na seguinte conformidade, de acordo com o artigo 28 do Regimento de Pós-



Graduação da Universidade de São Paulo – Resolução nº 7493, de 27 de março de 

2018 e de acordo com o artigo 1º do Regimento da Comissão de Pós-Graduação do 

Programa Interunidades em Museologia da USP - RESOLUÇÃO CoPGr 7925, de 19 

de fevereiro de 2020, conforme segue: 

I - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO (CPG) 

A CPG terá a seguinte composição: 

a) um Presidente e um Vice-Presidente, como membros natos, eleitos pelos 

orientadores credenciados no Programa; 

b) Quatro representantes docentes do Programa, e seus respectivos suplentes, 

membros do quadro de orientadores plenos; 

c) Um representante discente, e seu respectivo suplente, eleitos por seus pares.  

 

Artigo 3º - A eleição será realizada por meio de voto direto e secreto. 

 

Artigo 4º - Poderão votar e ser votados os docentes orientadores credenciados no 

Programa dentre os pertencentes ao seu corpo de orientadores, vinculados às 

Unidades da USP a ele associadas. 

 

§1º - Os professores colaboradores e visitantes, independente dos títulos que 

possuam, não poderão votar, nem ser votados. 

§2º - Não será privado do direito de votar e ser votado o docente que se encontrar 

em férias ou que estiver afastado de suas funções, com ou sem prejuízo de 

vencimentos, ou estiver prestando serviços em outro órgão da Universidade de São 

Paulo. 

Artigo 5º - Serão consideradas eleitas as chapas mais votadas. 

Parágrafo único - Caso haja empate entre chapas serão adotados como critério de 

desempate, sucessivamente: 

I - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato a titular; 

II - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato a suplente; 

III - o maior tempo de serviço na respectiva categoria do candidato a titular; 

IV - o maior tempo de serviço na respectiva categoria do candidato a suplente; 

V - o candidato a titular mais idoso; 

VI - o candidato a suplente mais idoso. 



 

II - DAS INSCRIÇÕES 

Artigo 6º - Os candidatos a representação titular e suplente deverão formalizar 

pedido de inscrição prévia de suas candidaturas em chapa. 

§1º - As inscrições das candidaturas da categoria docente ficarão abertas no 

Serviço de Pós-Graduação a partir das 8h do dia 04 de março às 17h do dia 24 de 

março de 2020. 

§2º - As candidaturas em chapas que estiverem de acordo com as normas 

estabelecidas nesta Portaria, serão deferidas pelo Diretor do Museu de 

Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. 

§3º - As candidaturas das chapas deferidas serão divulgadas em 25 de março de 

2020 a partir das 10h no site do Programa Interunidades em Museologia. 

 

§4º - Recursos poderão ser recebidos na Assistência Técnica de Direção do MAE 

das 8h às 17h dos dias 26 e 27 de março de 2020, e serão decididos pelo Diretor do 

Museu de Arqueologia e Etnologia.  

 

III - DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA 

Artigo 7º - A STI encaminhará aos eleitores, no dia 01 de abril de 2020, no e-mail 

cadastrado na base de dados corporativa da USP, o endereço eletrônico do sistema 

de votação e a senha de acesso com a qual o eleitor poderá exercer seu voto no dia 

02 de abril de 2020. 

Artigo 8º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto assegurando-lhe sigilo e 

inviolabilidade. 

 

IV - DA VOTAÇÃO CONVENCIONAL 

Artigo 9º - No local de votação, será instalada a Mesa Eleitoral, presidida por um 

membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação Interunidades em 

Museologia, que terá para auxiliá-lo dois mesários designados dentre os servidores 

do corpo técnico e administrativo do MAE-USP, conforme segue: 

Prof. Dr. Vagner Carvalheiro Porto 

Karen Barros Ribeiro 

Claudia Miyuki Hotta Paris 



Artigo 10 - Será providenciada a lista de comparecimento para assinatura dos 

eleitores. 

Parágrafo único - A identificação de cada votante será feita mediante a 

apresentação de prova hábil de identidade e confronto de seu nome com o 

constante da lista mencionada no caput deste artigo. 

Artigo 11 - Não será permitido o voto por procuração. 

Artigo 12 - As cédulas serão confeccionadas em papel branco, com os dizeres na 

parte superior "ELEIÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

INTERUNIDADES EM MUSEOLOGIA”, contendo na parte inferior, campo próprio 

para assinalar a chapa escolhida. 

Parágrafo único - O Presidente da mesa eleitoral rubricará todas as cédulas, no ato 

da eleição. 

Artigo 13 - A apuração deverá ser realizada imediatamente após o término da 

votação, em sessão pública, pela própria mesa eleitoral. 

 

VII – DOS RESULTADOS 

Artigo 14º - A totalização dos votos será divulgada no dia 03 de abril de 2020 a 

partir das 10h, sendo considerados eleitos as chapas que obtiverem o maior 

número de votos. 

Artigo 15º - No prazo de 2 (dois) dias úteis, após a proclamação dos eleitos, poderá 

ser impetrado recurso ao Diretor, sem efeito suspensivo, sobre o resultado da 

eleição. 

§1º - O recurso a que se refere este artigo deverá dar entrada na Assistência 

Técnica de Direção deste Museu e será decidido pelo Diretor, no prazo de 2 (dois) 

dias úteis, contados a partir da data de sua impetração. 

§2º - A decisão sobre os eventuais recursos será divulgada no site do Programa a 

partir das 16 horas do dia 09 de abril de 2020. 

§3º - O resultado final da eleição será publicado no site do Programa a partir das 

10 horas do dia 13 de abril de 2020. 

Artigo 16º - Os mandatos dos membros eleitos por meio desta portaria serão de 

dois anos. 

Artigo 17º - Os casos omissos nesta portaria serão resolvidos pela Diretoria do 

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. 



Artigo 18º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Serviço de Pós-Graduação do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade 

de São Paulo, 03 de março de 2020. 

 

 

 

Diretoria  

MAE/USP 

 

 

 

Karen Barros Ribeiro 

Chefe do Serviço de Pós-Graduação 

MAE/USP 

 


