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Onde se lê:

Eventos 2018

Solicitação de representantes do campus para comissão central e local 26/09/2018

Emissão da portaria das comissões e convocação para primeira 
reunião

28/09/2018

Solicitar listas de votantes (DGP e secretarias acadêmicas) 04/10/2018

1ª Reunião da Comissão Eleitoral para elaboração do Edital do
Regulamento Eleitoral 04/10/2018

Publicação do Edital do Regulamento Eleitoral pela Comissão 
Eleitoral
Central

08/10/2018

Inscrição de candidatos 08/10/2018 ao
dia 19/10/2018

Geração das listas de votantes (DGP e secretarias acadêmicas) 16/10/2018

Publicação da lista de candidatos inscritos 22/10/2018

Apresentação de pedidos de impugnação de candidaturas 24/10/2018

Análise e julgamento do pedido de impugnação de candidatos pela
Comissão Eleitoral e publicação dos resultados 26/10/2018

Prazo para apresentação de recurso dos candidatos contra as
impugnações aceitas 30/10/2018

Publicação do resultado do julgamento dos recursos de impugnação de
candidatos 31/10/2018

Homologação e publicação da relação final de candidatos 31/10/2018

Publicação da lista de votantes 31/10/2018

Realização de campanha eleitoral

31/10/2018 (após
a publicação da
relação final de
candidatos) até 
às
23h59m do dia
07/11/2018



Indicação dos fiscais dos candidatos 8/11/2018

Eleição 13/11/2018

Apuração dos votos 14/11/2018

Publicação dos resultados da votação 14/11/2018

Prazo para apresentação de recursos ao resultado da votação 19/11/2018

Análise e publicação dos recursos ao resultado da votação 20/11/2018

Homologação do resultado final e encaminhamento ao Conselho
Superior 20/11/2018

Posse dos novos conselheiros

Na primeira
reunião após a
liberação do
resultado final

Leia-se:

Eventos 2018

Solicitação de representantes do campus para comissão central e local 26/09/2018

Emissão da portaria das comissões e convocação para primeira 
reunião

28/09/2018

Solicitar listas de votantes (DGP e secretarias acadêmicas) 04/10/2018

1ª Reunião da Comissão Eleitoral para elaboração do Edital do
Regulamento Eleitoral 04/10/2018

Publicação do Edital do Regulamento Eleitoral pela Comissão 
Eleitoral
Central

08/10/2018

Inscrição de candidatos 15/10/2018 a 
26/10/2018

Geração das listas de votantes (DGP e secretarias acadêmicas) 16/10/2018

Publicação da lista de candidatos inscritos 29/10/2018

Apresentação de pedidos de impugnação de candidaturas 30/10/2018

Análise e julgamento do pedido de impugnação de candidatos 
pela
Comissão Eleitoral e publicação dos resultados

31/10/2018

Prazo para apresentação de recurso dos candidatos contra as
impugnações aceitas 01/11/2018

Publicação do resultado do julgamento dos recursos de 
impugnação de
candidatos

05/11/2018

Homologação e publicação da relação final de candidatos 05/11/2018



Publicação da lista de votantes 05/11/2018

Realização de campanha eleitoral

06/11/2018 até às
23h59m do dia
09/11/2018

Indicação dos fiscais dos candidatos 09/11/2018

Eleição 13/11/2018

Apuração dos votos 14/11/2018

Publicação dos resultados da votação 14/11/2018

Prazo para apresentação de recursos ao resultado da votação 19/11/2018

Análise e publicação dos recursos ao resultado da votação 20/11/2018

Homologação do resultado final e encaminhamento ao Conselho
Superior 20/11/2018

Posse dos novos conselheiros

Na primeira
reunião após a
liberação do
resultado final


