COMUNICADO 03 às Comissões Eleitorais Locais
GT para acompanhamento dos processos eleitorais

Nesta segunda, 17/08, ocorrerá uma reunião com as Comissões Eleitorais
Locais formadas, para esclarecimentos, retirada de dúvidas, e escolha dos
componentes da Comissão Eleitoral Central, sendo que os titulares de cada
segmento escolherão 3 titulares e três suplentes para a formação desta
Comissão, que entre outras coisas:
a) Será responsável pela proposição dos Códigos Eleitorais, para Diretores e
Reitor.
b) Será responsável pela análise e decisão de recursos. Em primeira instância,
para a eleição de Reitor, em segunda instância para as eleições de Diretores
Gerais de Câmpus
c) Será responsável pela organização dos debates referentes à eleição para
Reitor.
A reunião ocorrerá pelo aplicativo Teams, da Microsoft, iniciando às 14:00
horas e tendo teto estimado para às 18:00 horas. Um link será mandado para os
componentes das Comissões Locais, perto das 12:00 horas. Procuraremos abrir
a sala bem antes do início, para ir acomodando as pessoas.
Pedimos para as Comissões Locais se organizarem, de forma que
estejam na sala virtual um representante titular de cada segmento, por câmpus.
Os demais titulares, bem como os suplentes, poderão acompanhar as partes da
reunião que não envolvem a escolha para os componentes da Comissão Central
pelo youtube. Tanto os integrantes da sala quanto os do youtube poderão
comentar e retirar suas dúvidas antes da fase das escolhas.
Na fase das escolhas serão abertas outras três salas virtuais, também
pelo Teams, uma para titulares docentes, a segunda para titulares
administrativos e a terceira para titulares discentes. Estes titulares escolherão,
em rotina orientada pelo GT constituído pelo Consup para acompanhar estes
processos eleitorais, os componentes dos seus segmentos da Comissão
Eleitoral Central.
Aqueles que pretenderem se apresentar para as vagas terão
pronunciamento por até três minutos, visando serem escolhidos por seus pares.
Após as escolhas, os titulares que estiverem nas três salas de escolha
voltarão para sua posição inicial (sala ou youtube), para o término da reunião,
com relatório das escolhas e anúncio da composição final da Comissão Eleitoral
Central.
Os recursos versando sobre esta escolha poderão ser enviados para
gt.eleicoes2020.ifsp.edu.br , até às 14:00 horas de 18/08. Estes recursos, mais

aqueles encaminhados sobre a formação das Comissões Eleitorais Locais,
serão analisados pelo Conselho Superior, na reunião de 18/08.
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