
 
 
 
 
 
 

 

Correções no Regulamento Eleitoral 

 

Tendo em vista o atraso na divulgação do Regulamento Eleitoral e a existência de erros 

de numeração de artigos e de referência a artigos constantes no regulamento e em seus 

anexos, o Presidente e o Vice-Presidente da Comissão Eleitoral Central, ad referendum 

da comissão, resolvem corrigir os itens do Regimento Eleitoral abaixo listados e solicitar 

a publicação do Regulamento Eleitoral corrigido, bem como de seu cronograma. 

Ao Presidente do Conselho Superior, solicita-se que autorize, ad referendum do 

Consup, a correção de número 4, relativa ao cronograma, única que altera, ainda que 

minimamente, o regulamento aprovado pelo Consup no dia 19 de fevereiro de 2019. 

1) Devido a erro de numeração de artigos, onde se lê: 

Art. 12 Os alunos matriculados em cursos oferecidos na modalidade de educação a 

distância votarão no seu campus em que possui matrícula ativa, com condições idênticas 

às oferecidas aos alunos de cursos presenciais. 

Leia-se: 

Art. 9°A Os alunos matriculados em cursos oferecidos na modalidade de educação a 

distância votarão no seu campus em que possui matrícula ativa, com condições idênticas 

às oferecidas aos alunos de cursos presenciais. 

2) Devido a um erro de referência, no §4° do Art. 16, onde se lê: 

§4º A declaração para atendimento do inciso V, do §1º e §2º, qual seja,  a declaração  

de  tempo de serviço e enquadramento funcional, constando o regime de trabalho, 

deverá ser expedida pelas Coordenações de Gestão de Pessoas dos campi ou Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas – PRGP do IFB, no mesmo dia de sua solicitação. 

Leia-se:  

§4º A declaração de  tempo de serviço e enquadramento funcional, constando o regime 

de trabalho, deverá ser expedida pelas Coordenações de Gestão de Pessoas dos campi 

ou Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PRGP do IFB, no mesmo dia de sua solicitação. 

3) Devido a um erro de referência, no Anexo XIV, onde se lê: 

Eu,_________________  , declaro de que não me enquadro em nenhuma das 

situações de impedimentos constantes no Artigo 18 deste regulamento Eleitoral. 

Leia-se: 

Eu,_________________  , declaro de que não me enquadro em nenhuma das 

situações de impedimentos constantes no Artigo 15 deste regulamento Eleitoral. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

4) Devido ao atraso na divulgação do regulamento, no Anexo I, onde se lê: 

Publicação Regulamento Eleitoral após as análises e ajustes das normas 

corrigidas. 

20/02/2019 

Divulgação do Regulamento Eleitoral no site do IFB para o cargo de 

Reitor(a) e Diretor(a)-Geral dos campi. 

20/02/2019 

Inscrição de candidatos para Reitor(a) e Diretor(a)-Geral dos campi. 

Observar o horário de atendimento do protocolo de cada campus e da 

Reitoria. 

De 21/02 a 

26/02/2019 

 

Leia-se: 

Publicação Regulamento Eleitoral após as análises e ajustes das normas 

corrigidas. 

22/02/2019 

Divulgação do Regulamento Eleitoral no site do IFB para o cargo de 

Reitor(a) e Diretor(a)-Geral dos campi. 

22/02/2019 

Inscrição de candidatos para Reitor(a) e Diretor(a)-Geral dos campi. 

Observar o horário de atendimento do protocolo de cada campus e da 

Reitoria. 

De 22/02 a 

27/02/2019 

 

Brasília, 25 de fevereiro de 2019 
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