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MEMORANDO CIRCULAR 9/2020 - REITORIA/IFG

Goiânia, 9 de setembro de 2020.

Assunto: Procedimentos e cronograma para o processo eleitoral dos conselhos de câmpus do IFG.

Informamos que o processo de consulta à comunidade acadêmica para a composição dos conselhos

de câmpus do IFG foi regulamentado pela Portaria Normativa 19/2020 - REITORIA/IFG, de 8 de setembro de 2020,

conforme texto aprovado pelo Colégio de Dirigentes. Dessa forma, solicitamos que sejam encaminhadas ao

Gabinete da Reitoria, até o dia 2/10/2020, via processo eletrônico, as indicações dos membros que comporão a

Comissão Eleitoral Local, sendo 1 (um) docente, 1 (um) técnico-administrativo e 1 (um) discente (de acordo com o

art. 5º do Regulamento), para que sejam providenciadas as Portarias de designação.

Ressaltamos que o cronograma a seguir deverá ser seguido por todos os câmpus para a realização

do processo eleitoral dos conselhos de câmpus, neste ano de 2020. Solicitamos ampla divulgação à comunidade

acadêmica, por meios eletrônicos, do Regulamento e do Cronograma Eleitoral, assim como amplo incentivo e

viabilidade às candidaturas.

CRONOGRAMA ELEITORAL

Ação Prazo

Consulta aos segmentos sobre interesse em compor a Comissão Eleitoral Local 25/9/2020

Constituição da Comissão Eleitoral Local e envio da solicitação de Portaria ao Gabinete da

Reitoria
2/10/2020

Criação de página específica no site do câmpus para divulgação de comunicados e links da

Comissão Eleitoral Local
9/10/2020

Registro de candidaturas 14 a 16/10/2020

Publicação preliminar das candidaturas deferidas e indeferidas 19/10/2020

Prazo para recursos contra as candidaturas indeferidas 20/10/2020

Publicação das respostas aos recursos contra as candidaturas indeferidas 21/10/2020

Homologação das candidaturas 21/10/2020

Período para campanha 22 a 26/10/2020

Publicação da lista de eleitores aptos a votar 27/10/2020

Votação 29/10/2020

Divulgação do resultado preliminar da eleição 30/10/2020

Prazo para recursos contra o resultado da apuração até as 12 horas 3/11/2020

Publicação das respostas aos recursos contra o resultado da apuração 4/11/2020

Publicação do resultado final da eleição 5/11/2020

Atenciosamente,

Aos Diretores-Gerais dos câmpus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – IFG
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