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ERRATA 02 ERRATA 02 

Considerando a baixa par cipação da Comunidade acadêmica do IFG nas inscrições para as candidaturas ao
Conselho Superior (CONSUP) e ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPEX) do IFG pelos segmentos Docentes,
Técnicos-Administrativos e Discentes.

Considerando a não participação de todas as unidades do IFG (Câmpus e Reitoria) no processo eleitoral.

Considerando que a quan dade de inscritos não a nge a quan dade mínima de integrantes para a composição dos
Conselhos, previstos no Ar go 5º do Regimento do Conselho Superior (Resolução CONSUP/IFG nº 19, de 20 de maio de 2019)
e art. 3º do Regulamento do CONEPEX (Resolução CONSUP/IFG nº 11, de 18 de março de 2020).

Considerando que o não preenchimento das vagas previstas para os Conselhos inviabiliza o funcionamento das instâncias
consultivas e deliberativas. 

Considerando a primazia em garan r a ampla par cipação da Comunidade Acadêmica nas instâncias consul vas e
deliberativas e a democratização dos debates.

O Presidente da Comissão Eleitoral Geral, nomeado pela Portaria IFG nº 2061, de 08 de dezembro de 2021, alterada pela
portaria 714 de 19 de março de 2022, do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, no uso de suas
atribuições, torna pública a Re ficação do CRONOGRAMA DO PROCESSO PROCESSO ELEITORAL PARA A ESCOLHA DE dos
representantes Docentes, Técnico-administra vos e Discentes, que comporão o Conselho Superior – CONSUP e o Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONEPEX.

Onde se lê:Onde se lê:

ITEMITEM ETAPASETAPAS DATASDATAS

I.I. Publicação do regulamentoPublicação do regulamento 14/01/202214/01/2022

II.II. Prazo para formação das Comissões LocaisPrazo para formação das Comissões Locais 14/01/2022 a 31/0114/01/2022 a 31/01

III.III.
Reunião da Comissão Eleitoral Geral com umReunião da Comissão Eleitoral Geral com um

representante de cada uma das Comissões Eleitoraisrepresentante de cada uma das Comissões Eleitorais
LocaisLocais

14/02/202214/02/2022

IV.IV.
Campanha para atualização dos e-mails dos discentes eCampanha para atualização dos e-mails dos discentes e

conscientização sobre o CONSUP e o CONEPEXconscientização sobre o CONSUP e o CONEPEX
07/02/2022 a07/02/2022 a
28/02//202228/02//2022

V.V. Registro de candidaturas onlineRegistro de candidaturas online

07/02/2022 a07/02/2022 a

18/03/202218/03/2022

VI.VI. Publicação da Homologação Preliminar das candidaturasPublicação da Homologação Preliminar das candidaturas 21/03/202221/03/2022



VII.VII.
Prazo para recurso da homologação preliminar dasPrazo para recurso da homologação preliminar das

candidaturascandidaturas
22/03/202222/03/2022

VIII.VIII. Homologação Final das candidaturasHomologação Final das candidaturas 23/03/202223/03/2022

IX.IX. Publicação da lista preliminar de eleitores aptos a votarPublicação da lista preliminar de eleitores aptos a votar 01/04/202201/04/2022

X.X. Período para campanhaPeríodo para campanha
01/04/202201/04/2022
09/04/202209/04/2022

XI.XI.
Prazo para recursos contra a Lista Preliminar de eleitoresPrazo para recursos contra a Lista Preliminar de eleitores

aptos a votaraptos a votar
04/04/2022 a04/04/2022 a
05/04/202205/04/2022

XII.XII. Organização do processo eleitoral no sistema eletrônicoOrganização do processo eleitoral no sistema eletrônico
14/03/2022 a14/03/2022 a
06/04/202206/04/2022

XIII.XIII. Publicação da lista final de eleitores aptos a votarPublicação da lista final de eleitores aptos a votar 06/04//202206/04//2022

XIV.XIV. VOTAÇÃOVOTAÇÃO
11/04/2022 e11/04/2022 e
12/04/202212/04/2022

XV.XV. Apuração e divulgação do resultado preliminarApuração e divulgação do resultado preliminar 13/04/202213/04/2022

XVI.XVI. Prazo para recursos do resultado preliminar da apuraçãoPrazo para recursos do resultado preliminar da apuração 18/04/2022 18/04/2022 

XVII.XVII. Julgamento dos recursos e divulgação do resultado finalJulgamento dos recursos e divulgação do resultado final 19/04/202219/04/2022

Leia-se:Leia-se:

Art. 1º.Art. 1º. O processo de consulta se constituirá das seguintes etapas:

ITEMITEM ETAPASETAPAS DATASDATAS

I.I. Publicação do regulamentoPublicação do regulamento 14/01/202214/01/2022

II.II. Prazo para formação das Comissões LocaisPrazo para formação das Comissões Locais 14/01/2022 a 31/0114/01/2022 a 31/01

III.III.
Reunião da Comissão Eleitoral Geral com umReunião da Comissão Eleitoral Geral com um

representante de cada uma das Comissões Eleitoraisrepresentante de cada uma das Comissões Eleitorais
LocaisLocais

14/02/202214/02/2022

IV.IV.
Campanha para atualização dos e-mails dos discentes eCampanha para atualização dos e-mails dos discentes e

conscientização sobre o CONSUP e o CONEPEXconscientização sobre o CONSUP e o CONEPEX
07/02/2022 a07/02/2022 a
24/04/202224/04/2022

V.V. Registro de candidaturas onlineRegistro de candidaturas online
07/02/2022 a07/02/2022 a
06/04/202206/04/2022

VI.VI. Publicação da Homologação Preliminar das candidaturasPublicação da Homologação Preliminar das candidaturas 07/04/202207/04/2022



VII.VII.
Prazo para recurso da homologação preliminar dasPrazo para recurso da homologação preliminar das

candidaturascandidaturas
08/04/202208/04/2022

VIII.VIII. Homologação Final das candidaturasHomologação Final das candidaturas 09/04/202209/04/2022

IX.IX. Publicação da lista preliminar de eleitores aptos a votarPublicação da lista preliminar de eleitores aptos a votar 14/04/202214/04/2022

X.X. Período para campanhaPeríodo para campanha
11/04/202211/04/2022
24/04/202224/04/2022

XI.XI.
Prazo para recursos contra a Lista Preliminar de eleitoresPrazo para recursos contra a Lista Preliminar de eleitores

aptos a votaraptos a votar
18/04/2022 a18/04/2022 a
19/04/202219/04/2022

XII.XII. Organização do processo eleitoral no sistema eletrônicoOrganização do processo eleitoral no sistema eletrônico
14/03/2022 a14/03/2022 a
26/04/202226/04/2022

XIII.XIII. Publicação da lista final de eleitores aptos a votarPublicação da lista final de eleitores aptos a votar 20/04//202220/04//2022

XIV.XIV. VOTAÇÃOVOTAÇÃO
25/04/2022 e25/04/2022 e
26/04/202226/04/2022

XV.XV. Apuração e divulgação do resultado preliminarApuração e divulgação do resultado preliminar 27/04/202227/04/2022

XVI.XVI. Prazo para recursos do resultado preliminar da apuraçãoPrazo para recursos do resultado preliminar da apuração 28/04/2022 28/04/2022 

XVII.XVII. Julgamento dos recursos e divulgação do resultado finalJulgamento dos recursos e divulgação do resultado final 29/04/202229/04/2022

Goiânia, 21 de MARÇO de 2022  

VINICIUS SOUSA FERREIRA VINICIUS SOUSA FERREIRA 

Presidente da Comissão Eleitoral Geral 
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