ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL INSTITUÍDA PELA PORTARIA MP GD-8, de 3-3-2020

Às 15:00 horas do dia 08 de junho de 2020 reuniu-se virtualmente a Comissão Eleitoral constituída para
acompanhar a eleição relativa à gestão do Museu Paulista da USP no quadriênio 2020-2024 (regulada pelo
edital 01 desta Comissão, publicado no DOE em 18 de abril de 2020 e republicado com alterações em 05 de
maio de 2020), na presença das Profas. Dras. Dalva Lúcia Araújo de Faria, docente do Instituto de Química
(IQ-USP) e Sheila Walbe Ornstein, docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU- USP), e dos
Profs. Drs. Eduardo Victorio Morettin, docente da Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP) e Paulo César
Garcez Marins, docente do Museu Paulista (MP-USP), contando ainda com a presença da Sra. Estelamar
Maniga Colado, Técnica de Comunicação, que secretaria esta Comissão. A Profa. Dra. Silvana Barbosa
Rubino, docente da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), não pode estar presente em função de
internação hospitalar por suspeita de Covid-19. Foi realizado o exame da documentação depositada pela
chapa composta pela Profa. Dra. Rosaria Ono (FAU/USP) e Prof. Dr. Amâncio Jorge Silva Nunes de Oliveira
(IRI/USP), respectivamente aos cargos de Diretor e Vice-Diretor, chapa essa a única a se inscrever até o
termo final de 05 de junho de 2020, estabelecido pelo referido edital. Todos os presentes avaliaram a
documentação em conformidade com as exigências do Edital, incluindo-se a Profa. Dra. Silvana Barbosa
Rubino, que manifestou também essa avaliação positiva em email dirigido aos membros da Comissão na
data de hoje. Sendo assim, a Comissão Eleitoral deferiu a inscrição e candidatura da chapa mencionada,
determinando a divulgação do resultado desta fase do processo eleitoral neste dia 08 de junho de 2020 no
sítio eletrônico do Museu. A reunião foi finalizada às 15:55 horas do mesmo dia.
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