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RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 001/2020  

 

A Comissão Eleitoral, constituída pela Resolução nº 024/2020 - CONSUN de 09 de julho de 

2020, em conformidade com a Resolução nº 022/2020 – CONSUN, do dia 03 de julho de 

2020, para realização da consulta à Comunidade Universitária para escolha de Reitor(a) e 

Vice-Reitor(a) da Universidade Federal do Piauí – UFPI, para o quadriênio 2020-2024, que 

ocorrerá no dia 12/08/2020, por meio de votação eletrônica, online, utilizando o Sistema 

Integrado de Gestão de Eleições – SIGEleição, no uso de suas atribuições legais, e 

considerando o disposto na legislação vigente, torna público aos interessados a retificação 

do cronograma do Edital Nº001/2020, conforme segue:  

 

I.  No Anexo I, do Edital, referente ao Cronograma Eleitoral, onde se lê: 

 

DATA  EVENTO  
15/07/2020 Publicação do edital eleitoral e todas as informações e documentos 

oficiais da consulta na página http://ufpi.br/consulta2020 
17 a 20/07/2020  Inscrições da(s) chapa(s) para consulta de Reitor(a) e Vice-

Reitor(a)  
21/07/2020 Análise e publicação na página http://ufpi.br/consulta2020, pela 

Comissão Eleitoral, das inscrições das chapas  
22/07/2020 Interposição de recursos contra indeferimento de inscrição das 

chapas  
23/07/2020  Julgamento dos recursos, resultado e homologação das chapas na 

página http://ufpi.br/consulta2020  
24/07/2020 Sorteio, às 16h30min, no Canal aberto da UFPI no YouTube 

(https://www.youtube.com/user/ufpitv), do número para disposição 
das chapas com a designação de ordem para a cédula eletrônica de 
acordo com o item 1.4.1 deste Edital 

24/07/2020 Definição das regras para os debates com os representantes das 
chapas de acordo com o Art. 31 da Resolução nº 022/2020 – 
CONSUN 

24/07/2020 Submissão, via Protocolo Geral da UFPI, da listagem de fiscais (02 
membros e 02 suplentes) para as Comissões Eleitoral e Técnica, 
indicados pelas chapas, de acordo com o Art. 35 da Resolução nº 
022/2020 - CONSUN  

25/07 a 10/08/2020  Período para campanha eleitoral 
27/07 a 10/08/2020 Interstício para os debates das chapas 
03/08/2020 Publicação das listas de votantes na página 

http://ufpi.br/consulta2020 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

Universidade Federal do Piauí - UFPI 

Comissão Eleitoral para a Consulta Comunitária para a escolha do(a) Reitor(a) 
e vice-Reitor(a) para o quadriênio 2020-2024  

e-mail da Comissão Eleitoral: ce-ufpi-2020@ufpi.edu.br 
 

 

04/08/2020 Interposição de recursos para impugnação de nomes das listas de 
votantes 

05/08/2020 Análise de recursos das impugnações de nomes das listas de 
votantes e publicação da lista definitiva de votantes na página 
http://ufpi.br/consulta2020 

05/08/2020 Teste piloto do SIGEleição 
12/08/2020  Eleição para Reitor(a) e Vice-Reitor(a)  
12/08/2020 Início da apuração do resultado eleitoral, após o encerramento das 

votações  
13/08/2020  
 

Divulgação do resultado da consulta eleitoral na página 
http://ufpi.br/consulta2020 

14/08/2020 Interposição de recursos contra o resultado eleitoral de acordo com 
o Art. 39 da Resolução nº 022/2020 - CONSUN  

16/08/2020  Divulgação dos resultados dos recursos contra o resultado eleitoral 
na página http://ufpi.br/consulta2020 

24/08/2020  Envio do resultado eleitoral final da consulta ao CONSUN 
 

LEIA-SE:  

 

DATA  EVENTO  
15/07/2020 Publicação do edital eleitoral e todas as informações e documentos 

oficiais da consulta na página http://ufpi.br/consulta2020 
17 a 20/07/2020  Inscrições da(s) chapa(s) para consulta de Reitor(a) e Vice-

Reitor(a)  
21 e 22/07/2020 Análise e publicação na página http://ufpi.br/consulta2020, pela 

Comissão Eleitoral, das inscrições das chapas  
23/07/2020 Interposição de recursos contra indeferimento de inscrição das 

chapas  
24/07/2020  Julgamento dos recursos, resultado e homologação das chapas na 

página http://ufpi.br/consulta2020  
25/07/2020 Sorteio, às 10h00min, no Canal aberto da UFPI no YouTube 

(https://www.youtube.com/user/ufpitv), do número para disposição 
das chapas com a designação de ordem para a cédula eletrônica de 
acordo com o item 1.4.1 deste Edital 

25/07/2020 Definição das regras para os debates com os representantes das 
chapas de acordo com o Art. 31 da Resolução nº 022/2020 – 
CONSUN 

25/07/2020 Submissão, via Protocolo Geral da UFPI, da listagem de fiscais (02 
membros e 02 suplentes) para as Comissões Eleitoral e Técnica, 
indicados pelas chapas, de acordo com o Art. 35 da Resolução nº 
022/2020 - CONSUN  

26/07 a 10/08/2020 Período para campanha eleitoral 
27/07 a 10/08/2020 Interstício para os debates das chapas 
03/08/2020 Publicação das listas de votantes na página 

http://ufpi.br/consulta2020 
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04/08/2020 Interposição de recursos para impugnação de nomes das listas de 
votantes 

05/08/2020 Análise de recursos das impugnações de nomes das listas de 
votantes e publicação da lista definitiva de votantes na página 
http://ufpi.br/consulta2020 

05/08/2020 Teste piloto do SIGEleição 
12/08/2020  Eleição para Reitor(a) e Vice-Reitor(a)  
12/08/2020 Início da apuração do resultado eleitoral, após o encerramento das 

votações  
13/08/2020  
 

Divulgação do resultado da consulta eleitoral na página 
http://ufpi.br/consulta2020 

14/08/2020 Interposição de recursos contra o resultado eleitoral de acordo com 
o Art. 39 da Resolução nº 022/2020 - CONSUN  

16/08/2020  Divulgação dos resultados dos recursos contra o resultado eleitoral 
na página http://ufpi.br/consulta2020 

24/08/2020  Envio do resultado eleitoral final da consulta ao CONSUN 
 

 

 

Teresina (PI), 22 de julho de 2020. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Alexandre José Medeiros do Nascimento 

Presidente da Comissão Eleitoral 

 


