
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

 
PORTARIA FMVZ nº 40/2021, de 16/9/2021 

 
Dispõe sobre eleição de representante dos antigos 
alunos de graduação e respectivo suplente, junto à 
Congregação da Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo. 
 
 

O Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, 
Professor Doutor José Soares Ferreira Neto, a vista do disposto no artigo 45, inciso X, do 
Estatuto, artigo 240 do Regimento Geral da USP e Resolução nº6072, de 1º de março de 2012, 
baixa a seguinte Portaria: 
 

PORTARIA 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

Artigo 1º - A eleição para a escolha de 1 (um) representante dos antigos alunos de graduação 
e seu respectivo suplente, junto à Congregação da Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, realizar-se-á, pelo voto direto e secreto, das 9 horas do dia 6/10/2021 às 16 horas 
do dia 7/10/2021, por meio de sistema eletrônico de votação e totalização de votos, sendo 
dispensada a realização de votação convencional durante o período excepcional de prevenção 
de contágio pela COVID-19 (Novo Coronavírus), conforme artigo 4º da Resolução Nº 7945, de 
27 de março de 2020. 
 

Artigo 2º - O mandato do representante eleito, bem como do respectivo suplente, permitida 
uma recondução, será de um ano, a partir de 17/10/2021. 
 
 

DA INSCRIÇÃO 
 
 

Artigo 3º - O pedido de inscrição de chapas dos candidatos, formulado por meio de 
requerimento, será recebido via Google Forms a partir da data de divulgação desta Portaria, até 
às 16 horas do dia 1°/10/2021. 
 
§ 1º - Os candidatos deverão anexar ao requerimento cópia do RG, para atendimento da 
exigência contida no artigo 4º desta Portaria. 
 
§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo com as normas estabelecidas por esta 
Portaria serão deferidos pelo Diretor. 
 



§ 3º - As chapas deverão ser compostas por ex-alunos de graduação da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 
 
§ 4º - Os antigos alunos que forem docentes, servidores não-docentes ou alunos da 
Universidade de São Paulo, não poderão ser eleitos representantes, garantido o direito de voto. 
 
§ 5º - A Comissão Eleitoral divulgará, às 10 horas do dia 4/10/2021, no site da Unidade, a lista 
das chapas que tiverem seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões de eventual 
indeferimento. 

 
DO COLÉGIO ELEITORAL 

 
 
Artigo 4º - Poderão votar e ser votados os antigos alunos que concluíram o curso de graduação 
na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. 
 
§ 1º - A identificação de cada votante será feita mediante a manifestação de interesse em 
participar do processo eleitoral a ser encaminhada por e-mail (saafmvz@usp.br), constando: 
nome, RG e nome da mãe. 
 
§ 2º - Caberá à Unidade confrontar em seus assentamentos se o eleitor é diplomado pela 
Unidade. 
 
§ 3º - O eleitor poderá votar em apenas uma chapa. 
 
 

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA 
 
 

Artigo 5º - Os eleitores receberão, em seu e-mail cadastrado junto à Associação de Ex-Alunos 
da FMVZ-USP (AEXA), o endereço eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso com a 
qual poderá exercer seu voto das 9 horas do dia 6/10/2021 às 16 horas do dia 7/10/2021. 
 
Artigo 6º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, assegurando-lhe sigilo e 
inviolabilidade. 
 

DO RESULTADO 
 
 

Artigo 7º - A totalização dos votos será divulgada aos eleitores imediatamente após o 
encerramento das apurações, e às 10 horas do dia 11/10/2021, no site da Unidade, será 
divulgado o resultado da eleição.  
 
Artigo 8º - Ocorrendo empate, será obedecido o seguinte critério para desempate: o ex-aluno 
mais idoso, titular da chapa. 
 
Artigo 9º - No prazo de três dias úteis, após a proclamação dos eleitos, poderá ser impetrado 
recurso sobre o resultado da eleição, dirigido ao Diretor da Faculdade. 
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§1º - O recurso referido neste artigo será processado na Assistência Técnica Acadêmica da 
Faculdade e não produzirá efeito suspensivo. 
 
§2º - O recurso a que se refere este artigo será decidido pelo Diretor da Faculdade, no prazo 
máximo de cinco dias, contados da data de sua impetração. 
 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

Artigo 10 - Finda a apuração, todo o material relativo à eleição será encaminhado à Assistência 
Técnica Acadêmica, que o conservará pelo prazo mínimo de 30 dias. 
 
Artigo 11 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos de plano pelo Diretor, ouvida a 
Comissão Eleitoral. 
 
Artigo 12 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
ao contrário. 
 
 

São Paulo, 16 de setembro de 2021. 
 
 
 
 

José Soares Ferreira Neto 
Diretor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87 – Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira 
São Paulo/SP – Brasil  |  CEP 05508-270  |  Tel. +55 11 3091-0904, 3091-8359, 3091-8358 e 3091-7671 

atacfmvz@usp.br  |  http://www.fmvz.usp.br/ 

mailto:atacfmvz@usp.br
http://www.fmvz.usp.br/

