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Portaria 01/2022 CCP-PSE 

 

Dispõe sobre a eleição para escolha dos representantes junto à Comissão 
Coordenadora do Programa do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Experimental (CCP-PSE) do Instituto de Psicologia da Universidade de São 
Paulo.  

O Coordenador da CCP-PSE, de acordo com o disposto no Estatuto e Regimento 
Geral da Universidade de São Paulo e Resolução nº 7945/2020, baixa a seguinte 
Portaria:  

Artigo 1° - A eleição de 04 membros docentes e de seus respectivos suplentes 
para compor Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Experimental será realizada no dia 23 de junho de 2022, utilizando o 
sistema de votação eletrônica da USP.  

 

DAS INSCRIÇÕES  

Artigo 2º - O registro de candidatura deverá ser realizado até o dia 20/06/2022, 
por meio de requerimento dirigido à Coordenação do Programa, do qual constará, 
a indicação do titular e suplente. 

§ 1º - O requerimento deverá ser enviado para o e-mail: ppg.pse@usp.br. 

§ 2º As chapas deverão ser compostas por orientadores plenos credenciados no 
Programa de Pós-Graduação.  

§ 3º O docente participante do Programa de “Professor Sênior” e “Professor 
Aposentado” não comporá colégios eleitorais promovidos pelos diferentes 
organismos da Universidade, não podendo votar nem ser votado.  

 

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA  

Artigo 3º - Os eleitores receberão antes da eleição, em seu e-mail institucional o 
endereço eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso com a qual o 
eleitor poderá exercer seu voto.  

§ 1º A eleição se dará no dia 23/06/2022 iniciando-se às 9h00 e encerrando-se às 
16h00.  

§ 2º Cada eleitor poderá votar em 04 (quatro) chapas.  

§ 3º A eleição dos membros da CCP-PSE e de seus respectivos suplentes será 
feita pelos orientadores plenos credenciados no Programa de Pós-graduação.  

mailto:ppg.pse@usp.br


 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 
 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 
 

 

 

Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Cidade Universitária – 05508-030 – São Paulo – SP – Brasil 
Fone: 3091-4444 / 3091-1551 

Artigo 4º - O Sistema eletrônico contabilizará cada voto, assegurando-lhe sigilo e 
inviolabilidade. O resultado da votação será divulgado por e-mail no dia 
23/06/2022, sendo consideradas eleitas as 04 (quatro) chapas mais votadas. 

§ 1º - Dos resultados da eleição cabe recurso, sem efeito suspensivo, até 
24/06/2022.  

§ 2º - O recurso a que se refere o parágrafo anterior deverá ser encaminhado 
através do e-mail: ppg.pse@usp.br e será decidido Coordenação do Programa. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 5º - O mandato dos membros docentes da CCP-PSE e de seus respectivos 
suplentes será de dois anos, (16/09/2022 a 15/09/2024) permitida a recondução.  

Artigo 6º - No dia 25/07/2022 às 9 horas, será realizada eleição do Coordenador 
do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental e seu Suplente, pela 
CCP-PSE, dentre os novos membros, com mandato de dois anos, permitida uma 
recondução. 

Artigo 7º - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Coordenação 
do Programa. 

Artigo 8º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua divulgação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

 

São Paulo, 30 de maio de 2022 

 

 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em  

Psicologia Experimental  
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