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CRONOGRAMA GERAL DO PROCESSO ELEITORAL PARA REITOR(A) E 

DIRETOR(A)-GERAL DOS CAMPI 
 

 

ATIVIDADE DATA 

Encaminhamento das normas ao Conselho Superior/IFB para homologação. 18/02/2019 

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 

Publicação da lista provisória de candidatos com inscrição homologada e não 
homologada pela Comissão Eleitoral Central. 

01/03/2019 

Apresentação de recursos contra a rejeição da inscrição de candidatura. 07 e 08/03/2019 

Período de Campanha do primeiro turno (após publicação da lista provisória). 
01/03/2019 a 
25/03/2019 

Apresentação de recursos contra as homologações das candidaturas. 07 e 08/03/2019 

Apresentação de defesa por escrito do candidato que tiver sua candidatura objeto de 
recurso. 

11 e 12/03/2019 

Convocação dos mesários; Escolha do presidente, 1° e 2° mesários e convocação dos 
suplentes. 

19/03/2019 

Análise e julgamento do recurso contra candidatura pela Comissão Eleitoral 
competente. 

13 e 14/03/2019 

Publicação do resultado do julgamento dos recursos contra homologação de 
candidaturas. 

15/03/2019 

Homologação e publicação da lista definitiva de candidatos pela Comissão Eleitoral 

competente. 
15/03/2019 

Sorteio da ordem na cédula e número para os candidatos de Reitor(a) e de Diretores- 

Gerais. 
15/03/2019 

Período de debates do primeiro turno dos candidatos a Reitor (a) e Diretor(a)-Geral. 
01/03 a 

22/03/2019 

Publicação das listas de eleitores aptos a votar serão disponibilizados no site do IFB. 12/03/2019 

Recurso contra a publicação das listas de eleitores aptos a votar. 13 e 14/03/2019 



ANEXO XIV 

 

 
 
 
 

 

ATIVIDADE DATA 

Cadastramento dos fiscais 18 e 19/03/2019 

Publicação das lista de fiscais 20/03/2019 

Recurso da lista de fiscais 21/032019 

Entrega das credenciais dos fiscais. 25/03/2019 

Primeiro Turno das eleições nos campi das 09h00 às 21h e Reitoria das 09h às 18h. 27/03/2019 

Apuração dos votos do primeiro turno a partir das 21h. 27/03/2019 

Prazo para apresentação de Recursos referentes à apuração dos votos. 27/03/2019 

Divulgação do resultado preliminar do primeiro turno. 28/03/2019 

lnterposição de recurso ao resultado do primeiro turno. 29/03/2019 

Julgamento dos recursos, homologação e divulgação do resultado do primeiro turno. 01 e 02/04/2019 

Período de Campanha Eleitoral (segundo turno). 03 a 09/04/2019 

Período de debates entre dos candidatos a Reitor(a) e Diretores-Gerais. 03 a 09/04/2019 

Segundo Turno das eleições nos campi das 09h às 21h e Reitoria das 09h às 20h. 11/04/2019 

Apuração dos votos do segundo turno a partir das 21h. 11/04/2019 

Prazo para apresentação de Recursos referentes à apuração dos votos. 11/04/2019 

Divulgação do resultado preliminar do segundo turno. 12/04/2019 

lnterposição de recurso ao resultado do segundo turno. 15 e 16/04/2019 

Julgamento dos recursos e divulgação do resultado do segundo turno. 17 e 18/04/2019 

Publicação do Resultado Final da Eleição. 19/04/2019 

Encaminhamento ao Conselho  Superior  para julgamento dos  recursos, Homologação 

e Publicação. 
19/04/2019 

 


