ATIVIDADES
Publicação do edital de eleição das comissões eleitorais
Nomeação das comissões preliminares
Inscrição de chapas
Publicação da lista de votantes em cada unidade
Recurso à lista de votantes
Publicação da lista definitiva de votantes
Publicação da lista de chapas em cada unidade
Recurso à lista de chapas
Publicação da lista definitiva de chapas
Eleição das comissões eleitorais locais - CEL
Publicação do resultado da eleição das CEL
Recurso ao resultado da eleição das CEL
Publicação do resultado final da eleição das CEL
Portarias dos dirigentes máximos de unidades das CEL
Eleição da comissão eleitoral central - CEC
Publicação do resultado da eleição da CEC
Recurso ao resultado da eleição da CEC
Publicação da portaria pelo Reitor da CEC
Publicação preliminar das normas eleitorais
Recurso às normas eleitorais
Publicação final das normas eleitorais
Registro das candidaturas a Reitor
Publicação da Lista de Candidatos a Reitor
Recurso à lista de candidatos a Reitor
Publicação definitiva dos candidatos a Reitor
Sorteio da ordem dos nomes de Reitor nas cédulas
Período de campanha para Reitor
Republicação da lista de votantes em cada unidade
Recurso à lista de votantes
Publicação da lista definitiva de votantes
Registro das candidaturas para DG
Recurso à lista de candidatos para DG
Publicação definitiva dos candidatos a DG
Sorteio da ordem dos nomes de DG nas cédulas
Período de campanha para DG
Credenciamento dos Fiscais junto a CEL
Publicação da portaria dos mesários e escrutinares
Localização dos mesários pela CEL
Período pré-eleição: sem atividades
Eleição para Reitor e DG
Apuração dos votos pela CEL
Publicação do resultado preliminar da consulta
Recurso ao resultado preliminar da consulta
Publicação final e encaminhamento CS
Homologação pelo CS

DATA
13/3
13 a 17/3
20 a 21/3
20/3
21/03
22/3
21/3
22/3
23/3
24/3
24/3
27/3
28/3
29 e 30/3
31/3
31/3
3/4
4/4
12/4
13/4
17/4
18/4
18/4
19/4
20/4
20/4
21/4 a 29/5
3/5
4/5
5/5
5/5
8/5
10/5
11/5
12 a 29/5
15 e 16/5
17/5
19/5
30 e 31/5
1/6
1 e 2/6
2/6
5/6
6 e 7/6
9/6

