
                           
 

               
                
 

Praça do Oceanográfico, 191 – Cidade Universitária- São Paulo, SP – CEP 05508-120 
Tel.: +55 11 30916501 – 30916502   http://www.io.usp.br      
Email: diretoria.io@usp.br 
 

PORTARIA IOUSP nº 24 /2021 
 

Dispõe sobre eleição para escolha de TRÊS representantes da categoria 

de Professor Associado e respectivos suplentes junto à Congregação. 

 

 A Diretora do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, em exercício e no uso de 

suas atribuições legais, conforme o disposto no Estatuto da Universidade de São Paulo, no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento do Instituto Oceanográfico, baixa a 

seguinte PORTARIA: 

Artigo 1º - A eleição para escolha de três representantes da categoria de Professor Associado e 

respectivos suplentes junto à Congregação, realizar-se-á no dia 12 de agosto de 2021 (quinta-feira), 

das 06:00 horas às 18:00 horas, por meio de sistema eletrônico de votação e totalização de votos.. 

Parágrafo 1º – Nas eleições realizadas eletronicamente durante o período excepcional de prevenção 

de contágio pela Covid-19 (Novo Coronavírus) fica dispensada a exigência de disponibilização de 

votação convencional, conforme Art. 4º da Resolução 7945, de 27 de março de 2020. 

Parágrafo 2º - A representação referida no caput deste artigo será exercida em mandato de dois 

anos, a contar de 17 de agosto de 2021. 

Artigo 2º - De acordo com o disposto no inciso I do artigo 221 do Regimento Geral da Universidade 

de São Paulo, a apresentação de candidaturas e o processo de eleição ocorrerão através da 

vinculação titular e respectivo suplente. 

Parágrafo primeiro - Do requerimento de inscrição, dirigido à Direção do Instituto Oceanográfico, 

constará a identificação do docente que concorrerá como titular e daquele que será suplente, e será 

subscrito por ambos os docentes. 

Parágrafo segundo – As inscrições serão realizadas junto à Assistência Técnica Acadêmica até as 

15:00 horas do 10 de agosto de 2021 (terça-feira), quando então será realizada a divulgação da 

relação de candidaturas registradas.  

Artigo 3º - Todos os docentes da categoria Professor Associado serão considerados elegíveis.  

Artigo 4º - Poderão votar e ser votados os docentes em exercício, que pertençam à categoria de 

Professor Associado. 

 




