
 

 

CALENDÁRIO DA PESQUISA ELEITORAL CE - ANEXO I 

Procedimentos Período 

Período de Inscrição das Chapas 
Início a partir de 0h do dia 5        
de outubro até às 16h do dia 6        
de outubro 

Período de Cancelamento de Inscrições de Chapas 6 de outubro até às 18h 

Solicitação de lista de participantes da Pesquisa 6 de outubro 
Deferimento, homologação e publicação das chapas 
inscritas 8 de outubro até às 16h 

Prazo para pedido de impugnação das Chapas 9 outubro até às 16h 

Reunião da Comissão para julgar os pedidos de 
impugnação e informar recursos indeferidos 13 de outubro 

Publicação da relação definitiva das chapas e seus 
respectivos números. 14 de outubro até às 16h 

Publicação das orientações para a votação virtual 15 de outubro 

Envio às chapas do documento com as Normas para o          
Debate e/ou apresentação de suas propostas junto à        
comunidade do CE 

15 de outubro 

Credenciamento de um representante de cada uma das 
chapas para acompanhar a apuração dos votos 15 de outubro até às 16h 

Período para divulgação das propostas das chapas e 
campanha eleitoral 

De 0h do dia 16 de outubro até 
23h59min do dia 17 de novembro 

Último dia para que o DGP/PROGEP/UFES encaminhe à        
Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral a listagem       
dos servidores docentes e técnico- administrativos do CE 19 de outubro 

Último dia para que a PROGRAD/UFES e a        
PRPPG/UFES encaminhem à Comissão Coordenadora     
da Pesquisa Eleitoral, respectivamente, a relação dos       
alunos de pós-graduação stricto sensu, lato sensu e de         
graduação, regularmente matriculados no semestre letivo      
de realização da pesquisa eleitoral 

19 de outubro 

Divulgação da primeira versão da lista de votantes. 23 de outubro 
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Último dia para encaminhamento de pedidos de 
regularização da lista de votantes (inclusão de nomes) 30 de outubro, até às 16h 

Debate e/ou Apresentação das Chapas à comunidade do 
CE 4 de novembro – 20h às 22h 

Divulgação da lista definitiva de votantes 10 de novembro, até às 16h 

Encaminhamento de solicitação de votação ao STI/UFES 11 de novembro 

Pesquisa Eleitoral virtual 8h do dia 18 de novembro às 
8h do dia 19 de novembro 

Apuração da Pesquisa 19 de novembro, a partir de 
8h10min 

Divulgação do Resultado da apuração 19 de novembro até às 16h 

Prazo para pedido de impugnação da pesquisa 20 de novembro até às 16h 

Prazo para julgamento da impugnação da pesquisa pelo 
Colegiado Eleitoral 24 de novembro até 16h 

Encerramento do prazo para o Conselho Departamental 
do CE deliberar sobre os recursos apresentados 26 de novembro 

Envio do Relatório Final de prestação de contas das         
chapas para a Comissão Coordenadora da Pesquisa       
Eleitoral 

26 de novembro até 16h 

Reunião da Comissão Coordenadora da Pesquisa 
Eleitoral 27 de novembro 

Envio do resultado final da pesquisa eleitoral para o 
Conselho Departamental 27 de novembro 
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