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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Reitoria

PORTARIA Nº 0969/IFSP, DE 03 DE MARÇO DE 2023

Aprova Código Eleitoral com vistas à eleição do
órgão do Conselho de Ensino (CONEN) do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo (IFSP), para o mandato bienal 2023-2025.

O  REITOR  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais,  conferidas pelo
Decreto de 5 de abril de 2021, publicado no Diário Oficial da União de 6 de abril de
2021, seção 2, página 1 e o que consta no Processo nº 23305.004500.2023-96,

RESOLVE

Art.  1º  APROVAR Código Eleitoral  com vistas à eleição do órgão do
Conselho de Ensino (CONEN) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de São Paulo (IFSP), para o cumprimento do mandato bienal (2023-2025) coletivo,
conforme estabelecido no Art. 21 da Resolução Normativa nº 01, de 1° de junho de
2021.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, tendo em
vista o cronograma eleitoral. Integra a esta Portaria o seguinte anexo:
- ANEXO: Código do Processo Eleitoral para a escolha de membros do Conselho de
Ensino (Conen) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo,
mandato biênio 2023-2025.

Dê ciência.
Publique-se.

Documento assinado eletronicamente
Silmário Batista dos Santos

Reitor

Publicado em 4 de março de 2023 em:
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ANEXO  
CÓDIGO ELEITORAL PARA A ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO DE ENSINO DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - MANDATO 
BIÊNIO 2023-2025 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

Art. 1º  Este Código torna públicas e estabelece as normativas que regulamentam a eleição de 
representantes com vistas à composição do órgão do Conselho de Ensino (CONEN) do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), para o cumprimento do 
mandato bienal (2023-2025) coletivo, conforme estabelecido no estabelecido no Art. 21 da 
Resolução Normativa nº 01, de 1° de junho de 2021, a ser realizado conforme cronograma 
(ANEXO I) que compõe este documento. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2º  A eleição a que se refere o art.1º deste Código ocorrerá das 08h do dia 03 de abril de 
2023 às 21h do dia 04 de abril de 2023. 

§ 1º  As informações de candidaturas, análise, homologações e recursos, resultados 
preliminar e final da eleição a que se refere o Art. 1º serão publicados na página do Processo 
Eleitoral, no endereço eletrônico: <https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/42-
assuntos/ensino/270-conselho-de-ensino-conen> Aba “Eleições 2023”.  

§ 2º  As atribuições e a composição do Conselho de Ensino são definidas pela Resolução 
Normativa nº 1, de 1º de junho de 2021, que aprovou o Regulamento do Conselho de Ensino 
do IFSP. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMISSÃO ELEITORAL  

Art. 3º  O processo eleitoral para dos membros titulares e suplentes do Conselho de Ensino 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – CONEN, mandato biênio 
2023-2025, será conduzido pela Comissão Eleitoral designada através da Portaria n° 
0861/IFSP, de 27 de fevereiro de 2023, no uso de suas atribuições legais conferidas e dispostas 
no § 1º do Art. 16 da Resolução Normativa nº 01, de 1º de junho de 2021. 

Parágrafo único.  A comissão mencionada no caput deste artigo responderá pelo e-mail 
eleicoesconen@ifsp.edu.br. 

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/42-assuntos/ensino/270-conselho-de-ensino-conen
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/42-assuntos/ensino/270-conselho-de-ensino-conen
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Art. 4º  É da competência da Comissão Eleitoral: 

I - Estabelecer o código eleitoral; 
II - Coordenar o pleito; 
III - Apresentar a lista de candidatos; 
IV - Supervisionar o processo eleitoral; 
V - Instruir sobre a sistemática da votação; 
VI - Garantir o sigilo dos votos; 
VII - Decidir sobre os recursos impetrados; 
VIII - Divulgar todas as informações concernentes ao processo eleitoral em canais informativos 
do IFSP; 
IX - Lavrar e assinar a ata da eleição; 
X - Deliberar sobre os casos omissos. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS CARGOS 

Art. 5º  Este processo eleitoral visa à escolha de novos representantes para recomposição dos 

segmentos do Conselho de Ensino, a saber: 

I - 01 (um) representante do Colégio de Dirigentes (COLDIR), e igual número de suplentes, 

eleitos por seus pares; 

II - 01 (um) representante dos Diretores Adjuntos Educacionais (DAEs), ou autoridade 

equivalente do câmpus, e igual número de suplentes, eleitos por seus pares; 

III - 01 (um) representante dos Coordenadores do Sociopedagógico (CSP), e igual número de 

suplentes, eleitos por seus pares; 

IV - 01 (um) representante dos Núcleos de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas 

(NAPNEs), e igual número de suplentes, eleitos por seus pares; 

V - 01 (um) representante dos Coordenadores de Apoio ao Ensino (CAE), ou setor 

correspondente dos câmpus, e igual número de suplentes, eleitos por seus pares; 

VI - 01 (um) representante dos Coordenadores de Registros Acadêmicos (CRA), ou setor 

equivalente do câmpus, e igual número de suplentes, eleitos por seus pares; 

VII - 01 (um) representante dos Coordenadores de Cursos (FCC), e igual número de suplentes, 

eleitos por seus pares; 

VIII - 01 (um) representante dos Coordenadores de Bibliotecas (CBI), e igual número de 

suplentes, eleitos por seus pares; 

IX - 03 (três) representantes dos docentes, e igual número de suplentes, eleitos por seus pares, 

no limite de um representante por câmpus; 

X - 03 (três) representantes dos estudantes, e igual número de suplentes, sendo 01 (um) 

estudante da Educação Básica/Nível Médio, no limite de um representante por câmpus e 02 

(dois) do Ensino Superior (Graduação ou Pós-Graduação), eleitos por seus pares, no limite 

deum representante por câmpus; e 
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XI - 03 (três) representantes dos Técnico-Administrativos (TAEs), e igual número de suplentes, 

eleitos por seus pares, no limite de um representante por câmpus. 

§ 1º  Serão eleitos segundo as regras estabelecidas neste Código, os membros/representantes 

dos segmentos a que faz menção os incisos II ao XI, excetuando-se os 

membros/representantes a que fazem referência o inciso I. 

§ 2º  os membros/representantes a que fazem referência o inciso I, serão eleitos na reunião 

do colégio de dirigentes (COLDIR) do mês de março. 

§ 5º  O mandato dos membros/representantes de segmentos eleitos, terá a duração de 02 

(dois) anos, sendo possibilitada uma recondução, por igual período, para o mesmo segmento, 

mediante reeleição, para o período imediatamente subsequente ao exercício do primeiro 

mandato, conforme o que dispõe o caput do art.21º da Resolução Normativa nº 01, de 1° de 

junho de 2021.  

  

CAPÍTULO V 

DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

Art. 6º  São requisitos para candidatura ao pleito, conforme cada segmento de representação 

que compõe ao órgão do Conselho de Ensino:  

§ 1º  Representante do Colégio de Dirigentes (COLDIR): 

I - ser servidor efetivo do quadro ativo permanente do IFSP e ter sido eleito como Diretor-

Geral do câmpus.  

§ 2º  Representante dos Diretores Adjuntos Educacionais (DAEs)/dos Diretores de Ensino 

(DENs)/dos Gerentes Educacionais (GEDs), ou autoridade equivalente, do câmpus: 

I - ser servidor efetivo do quadro ativo permanente do IFSP e ter sido indicado como Diretor 

Adjunto Educacional/ Diretor de Ensino/Gerente Educacional, ou autoridade equivalente, do 

câmpus.  

§ 3º  Representante dos Coordenadores do Sociopedagógico (CSP): 

I - ser servidor efetivo do quadro ativo permanente do IFSP, em estágio probatório, ou não, 

na data da inscrição no presente processo eleitoral; e 

II - estar ocupando a função de Coordenador(a) Sociopedagógico.  

§ 4º  Representante dos docentes: 

I - ser servidor docente efetivo do quadro ativo permanente do IFSP, em estágio probatório, 

ou não, na data da inscrição no presente processo eleitoral; e  
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II - não ocupar Função Gratificada (FG); Cargo de Direção (CD) ou Coordenadoria/Coordenação 

de Curso (FCC). 

§ 5º  Representantes dos estudantes/discentes: 

I - dispor de matrícula regular e ativa em cursos técnicos de nível médio/educação básica ou 

nos cursos superiores de graduação ou Pós-graduação,presenciais ou à distância, ofertados 

pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo;  

II - não estar cursando o último módulo/semestre/ano do curso, considerada a organização 

curricular do curso do IFSP junto ao qual se encontrar regularmente matriculado, e/ou estar 

apenas cumprindo o estágio (matrícula vínculo). 

III - não estar suspenso das aulas por motivos disciplinares no período de inscrições para 

participação no presente processo eleitoral.  

§ 6º  Representantes dos Técnicos-Administrativos (TAEs): 

I - ser servidor efetivo do quadro ativo permanente do IFSP, em estágio probatório, ou não, 

na data da inscrição no presente processo eleitoral; e 

II - não ocupar Função Gratificada (FG) ou Cargo de Direção (CD).   

§ 7º  Representantes dos Coordenadores de Apoio ao Ensino (CAE), ou setor equivalente do 

câmpus: 

I - ser servidor efetivo do quadro ativo permanente do IFSP, em estágio probatório, ou não, 

na data da inscrição no presente processo eleitoral; e 

II - estar ocupando a função de Coordenador(a) de Apoio ao Ensino, ou do setor equivalente, 

do câmpus.  

§ 8º  Representantes dos Coordenadores de Registros Acadêmicos (CRA)/Coordenadores de 

Registros Escolares (CRE), ou setor equivalente do câmpus: 

I - ser servidor efetivo do quadro ativo permanente do IFSP, em estágio probatório, ou não, 

na data da inscrição no presente processo eleitoral; e 

II - estar ocupando a função de Coordenador (a) de Registros Acadêmicos/Registros Escolares, 

ou do setor equivalente, do câmpus.  

§ 9º  Representantes dos Coordenadores de Cursos (FCC): 

I - ser servidor efetivo do quadro ativo permanente do IFSP, em estágio probatório, ou não, 

na data da inscrição no presente processo eleitoral; e 

II - estar ocupando a função de Coordenador de Curso.  

§ 10  Representantes dos Coordenadores de Bibliotecas (CBI): 

I - ser servidor efetivo do quadro ativo permanente do IFSP, em estágio probatório ou não, na 

data da inscrição; e 

II - estar ocupando a função de Coordenador de Biblioteca do câmpus. 

§ 11  Representantes dos Núcleos de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNEs) 
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I - ser servidor efetivo do quadro ativo permanente do IFSP, em estágio probatório ou não, na 

data da inscrição; e 

II - estar ocupando a função de Coordenador dos Núcleos de Apoio a Pessoas com 

Necessidades Específicas (NAPNEs).  

§ 1º  Todos os servidores e estudantes deverão verificar previamente a sua candidatura seu 

cadastro no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) do IFSP com vistas a 

concorrerem no presente pleito eletivo. 

§ 5º  É possibilitada a candidatura de servidores e estudantes que se encontrem no exercício 

do primeiro mandato na qualidade de membros titular ou suplente, como recondução, por 

igual período (mandato bianual), para o mesmo segmento/cargo no Conselho de Ensino. 

Art. 7º  Não serão aceitas candidaturas de servidores: 

I - Em colaboração técnica em outras Instituições ou órgãos externos ao IFSP; 
II - Em afastamento das licenças previstas no art.81 da Lei nº 8.112 ou em afastamentos 
tratados no Capítulo 5 da Lei º8.112; 
III - Membros da Comissão Eleitoral do CONEN; 
IV - Que estejam sob pena consequente de Processos Administrativos Disciplinares ou 
Comissões de Ética. 

Art. 8º  Não serão aceitas candidaturas de estudantes: 

I - que estejam cursando o último módulo/semestre/ano do curso, considerada a organização 
curricular do curso do IFSP junto ao qual se encontrar regularmente matriculado, e/ou estar 
apenas cumprindo o estágio (matrícula vínculo). 
II - não estar suspenso das aulas por motivos disciplinares no período de inscrições para 
participação no presente processo eleitoral.  

 

CAPÍTULO VI 

DAS INSCRIÇÕES E DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS 

Art. 9º  A inscrição para candidatura deverá ser requerida à Comissão Eleitoral por meio do 
formulário eletrônico do Google Forms no endereço 
<https://forms.gle/APHZT5SH4F35ZpAU9>, no período de 06 de março a 19 de março de 
2023,  contendo  o  nome  completo, e-mail,  curso e câmpus  em que  realiza o  curso  (no  
caso  de discentes) ou  câmpus de lotação (no caso de servidores), prontuário e vaga de 
interesse, conforme definido pelo Art. 5º. 

§ 1º  Cada interessado poderá se inscrever em apenas 1 (uma) vaga. 

§ 2º  Será indeferida pela Comissão Eleitoral a candidatura que esteja em desacordo com os 
critérios exigidos neste Edital. 

https://forms.gle/APHZT5SH4F35ZpAU9
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Art. 10.  As candidaturas deferidas e indeferidas serão divulgadas na página do Processo 
Eleitoral no dia 20 de março de 2023. 

Art. 11.  Os candidatos cujas inscrições forem indeferidas poderão interpor recurso no dia 21 
de março de 2023, por meio do endereço de e-mail eleicoesconen@ifsp.edu.br, com o título 
“Recurso à candidatura do CONEN 2023”, anexando as informações e documentos 
comprobatórios julgados necessários pelo candidato. 

Parágrafo único.  Não serão aceitos recursos encaminhados por qualquer outro meio, 
tampouco os enviados fora do prazo final estabelecido no cronograma. 

Art. 12.  A Comissão Eleitoral divulgará o resultado do julgamento dos recursos na página do 
Processo Eleitoral no dia 23 de março de 2023, juntamente com a relação de todas as 
candidaturas homologadas. 

 

CAPÍTULO VII 

DA PROPAGANDA ELEITORAL 

Art. 13.  O período de campanha de divulgação dos candidatos ocorrerá de 23 de março a 02 
de abril de 2023, sendo proibida a propaganda eleitoral fora desse período. 

Parágrafo único.  Na página do Processo Eleitoral, a comissão eleitoral divulgará a lista de 
candidatos, agrupados por segmento de representação do Conen, contendo o nome, o link 
para o currículo Lattes e o link para um arquivo de apresentação dos candidatos, ordenados 
em ordem alfabética pelo nome do candidato. 
I - O arquivo de apresentação do candidato deverá ser entregue até o dia 22 de março de 
2023, pelo e-mail eleicoesconen@ifsp.edu.br e ficará disponível, após a divulgação das 
candidaturas homologadas, durante o processo eleitoral. 
II - O arquivo deverá conter apenas 1 (uma) página no formato A4, em formato PDF, e o texto 
deve respeitar os itens deste edital. 

Art. 14.  Será vedado ao candidato, durante a campanha eleitoral: 
I - usar de símbolos, frases, marcas ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por 
órgãos do governo; 
II - doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou 
vantagem pessoal de qualquer natureza. 

Art. 15.  Qualquer servidor ou aluno do IFSP poderá denunciar propaganda eleitoral 
antecipada ou irregular, pelo e-mail eleicoesconen@ifsp.edu.br, anexando as informações e 
documentos comprobatórios do ato, sendo garantido ao candidato questionado o 
contraditório no prazo de 02 (dois) dias após a comunicação da Comissão Eleitoral. 

§ 1º  A Comissão Eleitoral julgará a denúncia e o recurso, que poderá resultar em advertência 
ou exclusão do candidato do processo eleitoral, dando publicidade do ocorrido. 

§ 2º  A depender do tipo de denúncia, a Comissão Eleitoral tomará a providência no escopo 
do processo eleitoral e encaminhará o caso para a instância competente. 

mailto:eleicoesconen@ifsp.edu.br
mailto:eleicoesconen@ifsp.edu.br
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Art. 16.  Cada candidato poderá realizar sua campanha por meio eletrônico, impresso ou 
presencial, de acordo com a sua iniciativa e com bom senso em respeito aos servidores e 
discentes do IFSP. 

§ 1º  Na campanha por meio eletrônico, poderão ser utilizadas as listas de  e-mails institucional 
e as redes sociais na internet; 
I - Caso opte por utilizar o envio de e-mails em lista de e-mail institucional, o candidato deverá 
assegurar o envio da mensagem ao destinatário como cópia oculta (CCo). 
II - O não envio de mensagem como cópia oculta (CCo) para as listas de e-mail institucional 
poderá incorrer em propaganda irregular, sendo passível das penalidades previstas nos §§ 2º 
e 3º do artigo 15. 

§ 2º  Na campanha impressa, a impressão e o envio do material de divulgação será de sua 
exclusiva responsabilidade, ficando proibida a utilização de quaisquer materiais ou serviços 
custeados pelo governo. 
I - Caberá à Direção-geral de cada câmpus a definição da localização dos murais para 
propaganda, assegurada a igualdade de condições e visibilidade para todos; 

§ 3º  Na  campanha  presencial,  os  candidatos  poderão  visitar  os  câmpus  para estabelecer 
contato direto com a comunidade, desde que previamente agendada junto à Direção-geral de 
cada unidade. 

 

CAPÍTULO VIII 

VOTAÇÃO E APURAÇÃO 

Art. 17.  A votação para os membros do Conen será online e simultânea para todos os 
servidores e discentes do IFSP, das 08 horas do dia 31 de março de 2023 até às 21 horas do 
dia 04 de abril de 2023, com voto secreto realizado por meio do Sistema de Votação Online 
do IFSP, na plataforma Helios Voting <https://helios.ifsp.edu.br>. 

§ 1º  O acesso do eleitor à plataforma Helios Voting se dará pelo mesmo login e senha utilizado 
no acesso ao SUAP. 

§ 2º  Será criada uma urna virtual para cada segmento de representação do Conen, conforme 
a descrição do Art. 5º, em endereço eletrônico divulgado na página do Processo Eleitoral. 

§ 3º  A ordem dos nomes dos candidatos será configurada para que seja modificada 
aleatoriamente a cada acesso do eleitor.  

Art. 18.  O voto será facultativo a todos os votantes. 

Art. 19.  A lista de votantes em cada segmento de representação será divulgada na página do 
Processo Eleitoral no dia 10 de março de 2023.  

§ 1º  Os servidores que também sejam estudantes do IFSP deverão votar somente como 
servidor. 

https://helios.ifsp.edu.br/
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§ 2º  Servidores que ocupam mais de um cargo, deverão votar pelo cargo mais antigo. 

§ 3º  A lista de alunos e servidores votantes será obtida unicamente pelo SUAP. 

§ 4º  Cabe  ao  eleitor, servidores e discentes, identificar na lista de eleitores a matrícula que 
lhe dará o direito ao voto. 

Art. 20.  Os servidores ou discentes que identificarem qualquer inconsistência na lista de 
votantes poderão interpor recurso no período de 13 a 17 de março de 2023, por meio do 
endereço de e-mail eleicoesconen@ifsp.edu.br, com o título “Recurso à lista de votantes do 
Conen 2023”, anexando as informações julgadas necessárias pelo servidor ou discente. 

Parágrafo único.  Não serão aceitos recursos encaminhados por qualquer outro meio, 
tampouco os enviados fora do prazo final estabelecido no cronograma. 

Art. 21.   A Comissão Eleitoral divulgará o resultado do julgamento dos recursos na página do 
Processo Eleitoral no dia 21 de março de 2023, juntamente com a lista oficial de votantes. 

Art. 22.  A apuração dos votos será realizada no dia 05 de abril pelo próprio sistema Helios 
Voting, com a indicação do número de votantes e da quantidade de votos recebidos por cada 
candidato. 

Parágrafo único.  O processo de apuração será gravado e realizado pela Comissão Eleitoral. 

Art. 23.  Apurados todos os votos, a Comissão Eleitoral publicará o resultado preliminar da 
votação no dia 05 de abril de 2023. 

Art. 24.  Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar do processo 
eleitoral no período de 06 a 10 de abril de 2023, por meio do endereço de e-mail 
eleicoesconen@ifsp.edu.br, com o título “Recurso ao resultado do processo eleitoral do 
Conen 2023”, anexando as informações e documentos comprobatórios julgados necessários 
pelo candidato. 

Parágrafo único.  Não serão aceitos recursos encaminhados por qualquer outro meio, 
tampouco os enviados fora do prazo final estabelecido no cronograma. 

Art. 25.  A Comissão Eleitoral analisará, julgará e publicará o resultado do julgamento dos 
recursos no dia 12 de abril de 2023. 

 

CAPÍTULO IX 

DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DA POSSE DOS ELEITOS 

Art. 26.  Após período de julgamento dos recursos, a Comissão Eleitoral homologará e 
publicará o resultado final das eleições no dia 12 de abril de 2023, lavrando a Ata Final da 
Eleição que será divulgada na página do Processo Eleitoral, contendo o número de votos 
válidos e nulos e as candidaturas vencedoras para titular e suplente para cada segmento. 
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Parágrafo único.  Na ocorrência de empate, será considerado eleito, pela ordem, o candidato 
com o maior tempo de trabalho no IFSP e, persistindo o empate, o de maior idade no caso de 
servidores e; o candidato com a matrícula mais antiga no IFSP e, persistindo o empate, o de 
maior idade, para discentes. 

Art. 27.  Os representantes eleitos estão, automaticamente, convocados para a posse, a qual 
acontecerá, na data de 18/04/2023, de modo virtual, por videoconferência. A convocação 
para a posse será divulgada juntamente com o resultado final. 

Art. 28.  Ao término da eleição e após tomarem posse, os candidatos eleitos serão nomeados 
por meio de Portaria específica, assinada pelo Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de São Paulo. 

 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 29.  Caso seja comprovado, após o pleito, que o candidato eleito omitiu informações que 
poderiam torná-lo inelegível para ocupar a posição de membro do Conen, sua eleição e posse 
serão automaticamente canceladas, assumindo o próximo candidato mais votado. 

Art. 30.  A   Comissão  Eleitoral   manterá   as   informações   do   processo   eleitoral atualizadas,     
publicando     os     documentos     a     ele     relacionado     no     endereço     eletrônico 
<https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/42-assuntos/ensino/270-conselho-
de-ensino-conen> Aba “Eleições 2023”.  

Art. 31.  Será de competência da Comissão Eleitoral zelar pelo cumprimento deste Código 
Eleitoral, supervisionar todo o processo, analisar e julgar recursos interpostos contra as suas 
decisões. 

Art. 32.  As reuniões do Conen são realizadas às terças-feiras e os candidatos eleitos devem 
ter disponibilidade para participação neste dia da semana, conforme calendário aprovado 
pelo Conselho. 

Art. 33.  A Comissão Eleitoral poderá expedir normas e/ou comunicados complementares a 
este Código Eleitoral, quando necessário. 

Art. 34.  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, não cabendo recurso das 
decisões. 

Art. 35.  A Comissão Eleitoral poderá expedir normas e/ou comunicados complementares a 
este Código Eleitoral, quando necessário. 

Art. 36.  O descumprimento de qualquer item deste Código Eleitoral poderá resultar na 
exclusão da candidatura. 

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/42-assuntos/ensino/270-conselho-de-ensino-conen
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/42-assuntos/ensino/270-conselho-de-ensino-conen
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CRONOGRAMA 

 

ETAPA  DATA/PERÍODO   

Lançamento do Edital  03/03/2023  

 Inscrições  06 a 19/03/2023  

Divulgação da lista de votantes  10/03/2023 

Período de recurso sobre a lista de votantes 13 a 17/03/2023  

Publicação das inscrições deferidas e indeferidas  20/03/2023  

Interposição de recursos face o indeferimento das inscrições   21/03/2023  

Divulgação do resultado dos recursos sobre a lista de 
votantes   

21/03/2023  

Divulgação da lista de votantes oficial  21/03/2023   

 Análise dos recursos interpostos   22/03/2023  

Divulgação do resultado dos recursos e das candidaturas 
homologadas  

22/03/2023 após às 18h  

Período de Campanha Eleitoral   23/03/2023 a  02/04/2023  

Votação   Das 08h do dia 03/04/2023 
às 21h do dia 04/04/2023  

Apuração dos votos  05/04/2023  

Publicação do resultado preliminar   05/04/2023, após às 18h  

Interposição de recursos face o resultado preliminar  06 a 10/04/2023  

Análise dos recursos interpostos relativos ao resultado 
preliminar  

11/04/2023  

Divulgação do resultado dos recursos   12/04/2023  

Publicação do resultado final do processo eleitoral  12/04/2023  
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ETAPA  DATA/PERÍODO   

Posse dos eleitos   18/04/2023  

                                                                                                     

   São Paulo, 03 de março 2023 

 

 

 

Comissão Eleitoral  

Portaria n° 0861/IFSP, de 27 de fevereiro de 2023 

 

                 


