COMUNICADO 09 – Comissão Eleitoral Central – Consup 2021
Mudança de cronograma eleitoral pelo Consup

Em reunião extraordinária com pauta única, centrada na eleição para
conselheiros do Consup, o Conselho Superior do IFSP, nesta última terça, 16/03,
tomou uma série de decisões sobre o processo eleitoral. Entre estas decisões,
ressalta-se a aprovação de um novo cronograma para as eleições, postergando
as datas das fases finais, culminando com a transferência da data de eleição
para 19 e 20/04. Com isso, os candidatos ganharão mais tempo para as
campanhas (alteração substancial, de 19 para 45 dias corridos), haverá mais
tempo para divulgação do processo, inclusive na categoria de egressos, o que
sempre foi um desafio para a instituição, com seu histórico de centenas de
milhares de potenciais eleitores. Os departamentos que fornecem as listas de
eleitores também terão mais tempo para a importante tarefa da edição destas
listas, aumentando a segurança e a inclusão no processo.
Há de se ressaltar que muitos câmpus têm seus períodos de férias
acadêmicas coincidindo com alguma parte do processo, e que o deslocamento
da data de eleição maximiza a quantidade de câmpus que já estarão com suas
atividades reiniciadas para o primeiro semestre de 2021. Neste sentido, o
Consup decidiu por uma data que respeite esta diretriz, sem deixar de terminar
o processo em tempo para que, no dia 04/05, tomem posse os novos
conselheiros, uma responsabilidade legal do IFSP.
O novo cronograma está no ANEXO a este comunicado

São Paulo, 17 de março de 2020

COMISSÃO CENTRAL

ANEXO I

CRONOGRAMA ELEITORAL
ATIVIDADE
Publicação do Código Eleitoral para eleição de
conselheiros do Conselho Superior
Período de Inscrições (5 dias úteis)

DATA
09/02/2021
22/02 a 26/02/2021

Publicação do Resultado Preliminar da Homologação das
candidaturas

01/03/2021

Prazo para apresentação de Recursos quanto ao Resultado
Preliminar da Homologação das candidaturas (24h)

02/03/2021

Homologação do Resultado Final das candidaturas

04/03/2021

Período Campanha eleitoral (45 dias corridos)

05/03 a 18/04/2021

Prazo para requerimento de eleitor no segmento egresso,
junto às Comissões Eleitorais Locais

29/03/2021

Publicação da Lista de Eleitores dos Câmpus e Reitoria
pelas Comissões Locais (lista de egressos, pela Central).

01/04/2021

Prazo para apresentação de Recursos quanto à Lista de
Eleitores dos Câmpus e Reitoria (às Comissões Locais e à
Central, no caso de Egressos)

05/04/2021

Homologação e Publicação da Lista Definitiva de
Eleitores de Câmpus e da Reitoria pelas Comissões
Locais (lista de egressos pela Central).

09/04/2021

Cadastro das listas de eleitores, cédulas e urnas no
Sistema de votação online

12/04 a 16/04/2021

Credenciamento de Fiscais
Eleição pelo sistema Helios Voting
Apuração dos Votos

16/04/2021
De 19/04/2021, às 12h00
Até 20/04, às 12h00
20/04/2021,
a partir das 14h

Publicação do Resultado Preliminar

20/04/2021

Prazo para apresentação de recurso (24h)

22/04/2021

Resposta aos recursos

26/04/2021

Proclamação do resultado final e encaminhamento ao
Conselho Superior
Convocação para reunião de maio do CONSUP:
27/04/2021
Homologação pelo Conselho Superior

27/04/2021

04/05/2021

