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Onde se lê:Onde se lê:

3.1 Os candidatos interessados em compor o CEPE deverão se inscrever no formulário  INSCRIÇÃO DO
CANDIDATO.  O prazo para inscrição será das 8 horas do dia 29/11 às 18 horas do dia 06/12/2022.

Leia-se:Leia-se:

3.1 Os candidatos interessados em compor o CEPE deverão se inscrever no formulário  INSCRIÇÃO DO
CANDIDATO.  O prazo para inscrição será das 8 horas do dia 29/11 às 18 horas do dia 06/12/2022. O prazo da
votação será das 9h do dia 12/12/2022 até as 17h do dia 13/12/2022. Excepcionalmente para a votação dos Excepcionalmente para a votação dos
representantes discentes do Campus Inconfidentes será até dia 14/12/2022 até ás 23:30.representantes discentes do Campus Inconfidentes será até dia 14/12/2022 até ás 23:30.

Onde se lê:Onde se lê:

5. DO CRONOGRAMA5. DO CRONOGRAMA

ATIVIDADESATIVIDADES PERÍODOPERÍODO

Publicação do edital 25/11/2022

Prazo de impugnação do edital 28/11/2022

Prazo de inscrições 29/11 a 06/12/2022

Homologação dos candidatos inscritos
07/12/2022

Prazo de recurso quanto à homologação dos candidatos inscritos
08/12/2022

Resultado final da homologação dos inscritos1
09/12/2022

Envio da chave de votação (senha)
12/12/2022

Prazo de votação eletrônica 12/12 a 13/12/2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoqC6Bg-Gv-dz7mEGkMpNH0RP9KFgyttmUjaioTWaE8TbNZw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoqC6Bg-Gv-dz7mEGkMpNH0RP9KFgyttmUjaioTWaE8TbNZw/viewform?usp=pp_url


Publicação do resultado preliminar da eleição
14/12/2022

Prazo de recurso quanto ao resultado
15/12/2022

Publicação do resultado final da eleição 16/12/2020

1Não havendo recursos, valerão os resultados publicados para homologação dos candidatos e como resultado
final os divulgados em 07/12/2022 e 14/12/2022, respectivamente.

Leia-se:Leia-se:

5. DO CRONOGRAMA5. DO CRONOGRAMA

ATIVIDADESATIVIDADES PERÍODOPERÍODO

Publicação do edital 25/11/2022

Prazo de impugnação do edital 28/11/2022

Prazo de inscrições 29/11 a 06/12/2022

Homologação dos candidatos inscritos
07/12/2022

Prazo de recurso quanto à homologação dos candidatos inscritos
08/12/2022

Resultado final da homologação dos inscritos1
09/12/2022

Envio da chave de votação (senha)
12/12/2022

Prazo de votação eletrônica 12/12 a 13/12/2022

Prazo de votação eletrônica discentes - InconfidentesPrazo de votação eletrônica discentes - Inconfidentes           14/12/2022          14/12/2022

Publicação do resultado preliminar da eleição
1515/12/2022

Prazo de recurso quanto ao resultado
1616/12/2022

Publicação do resultado final da eleição 1919/12/20222022

1Não havendo recursos, valerão os resultados publicados para homologação dos candidatos e como resultado
final os divulgados em 07/12/2022 e 1515/12/2022, respectivamente.
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