
 

Piracicaba, 06 de fevereiro de 2023.   

 

Prezado(a) Acadêmico(a), 

 

Informamos que no dia 16 de março de 2023, das 8h até às 23h, será realizada a eleição, 

por meio de sistema eletrônico de votação e totalização de votos,  para a escolha de 1 (um) 

representante titular e 1 (um) representante suplente, dos DISCENTES do Campus junto ao 

Conselho Gestor do Campus USP “Luiz de Queiroz”, para cumprimento de mandato de 1 

(um) ano, permitida uma recondução.  

 

Na manhã do dia 15 de março de 2023, o eleitor receberá, em seu e-mail institucional, o 

endereço eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso com o qual o  irá exercer o 

seu voto.  

 

São elegíveis: alunos de graduação da ESALQ e alunos matriculados nos programas de  

pós-graduação da ESALQ ou em programas de pós-graduação do CENA/USP.     

 

Inscrições: 

abertas até às 17h dia 06 de março de 2023. 

Informações: http://www.pusplq.usp.br/?page_id=8245  
As inscrições podem ser em chapas (Tilar e Suplente) ou individual. 

Após o preenchimento do formulário de inscrição, esse pode ser entregue no Gabinete da 

Prefeitura do Campus ou encaminhado eletronicamente, seguindo as instruções contidas no 

Edital.  

Documentos:  Ficha de inscrição e declaração emitida pelo Serviço de Graduação ou 

Serviço de Pós-graduação da Unidade na qual o aluno está vinculado 

(*) consultar artigo 7º. da Portaria CG 01/2023 de 03 de fevereiro de 2023 

Importante: A eleição será supervisionada por Comissão Eleitoral, composta 

paritariamente por um docente e um por discente. Esse discente deverá ser escolhido entre 

os seus pares.  Portanto, faz-se necessário que os alunos colaborem com a atual 

representante discente, Acadêmica Samira Rodrigues Miguel, para a indicação do 

Representante Discente na Comissão Paritária.      

Para mais informações, consultar a página www.pusplq.usp.br menu Conselho Gestor –  

Pagina Eleições – Representante Discente  

 

Em caso de dúvida, contatar a Sra Roberta Bacha, Assistente Técnico de Direção da PUSP-

LQ, e-mail: robertabacha@usp.br . 

 

Atenciosamente 

 

Prof. Dr. Ernani Pinto Junior 

Presidente do Conselho Gestor do Campus 

e Diretor do CENA/USP   
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