
 

ANEXO VI 
 

CRONOGRAMA ELEITORAL PARA O QUADRIÊNIO 2021-2025  
 
 
 

 Evento Data 
    

 
Desincompatibilização de Cargos em Comissão 

01/09/2020 a  
 

03/09/2020 
 

   

 Recebimento de ficha de inscrição e documento comprobatório para candidatura. Para cargo de Reitor 
01/09/2020 a  

(a), no local designado, na Secretaria dos Conselhos, das 10h às 12h e das 13h às 16h  
04/09/2020 

 
   

 Divulgação dos candidatos inscritos na página eletrônica da UEZO 08/09/2020  
 Prazo para pedido de impugnação de candidatos à Comissão Eleitoral, no local designado, na 

10/09/2020 
 

 
Secretaria dos Conselhos, das 10h às 12h e das 13h às 16h 

 
   

 Análise dos pedidos de impugnação de candidaturas pela Comissão Eleitoral 14/09/2020  
 Divulgação na página eletrônica da UEZO da localização da seção eleitoral e horário de 

15/09/2020 
 

 
funcionamento 

 
   

 Homologação das inscrições pelo Conselho Universitário – CONSU 17/09/2020  

 Publicação na página eletrônica do UEZO da lista definitiva de candidatos 18/09/2020  
 
Período de campanha eleitoral 

21/09/2020 a  
 

27/09/2020 
 

   

 1° Debate entre candidatos – 15h; link a ser disponibilizado na página eletrônica da UEZO e nas redes 28/09/2020  
 sociais oficiais da UEZO   

 Credenciamento de fiscais, no local designado, na Secretaria dos Conselhos, das 10h às 12h e das 13h 21/09/2020 a  

 às 16h 25/09/2020  
 Eleição – Sala da Pós-Graduação, Anexo 2, das 10h às 17h, com apuração imediata, após o 

29/09/2020 
 

 
término das votações 

 
   

 Publicação do Resultado Preliminar na página eletrônica do UEZO 30/09/2020  
 Prazo para apresentação de recursos referentes ao resultado preliminar, no local designado, na 

02/10/2020 
 

 
Secretaria dos Conselhos, das 10h às 12h e das 13h às 16h 

 
   

 Análise e Deferimento do recurso pela Comissão Eleitoral 06/10/2020  

 Homologação do resultado da eleição pelo Conselho Universitário – CONSU 08/10/2020  

 Publicação do resultado na página eletrônica do UEZO 09/10/2020  

 Em caso de 2º turno   
    

 2° Debate entre os dois candidatos do segundo turno às 15h; link a ser disponibilizado na página 
13/10/2020 

 
 
eletrônica da UEZO e nas redes sociais oficiais da UEZO 

 
   

 Eleição – 2° Turno – Sala da Pós-Graduação, Anexo 2, das 10h às 17h, com apuração imediata, 
14/10/2020 

 
 
após o término das votações 

 
   

 Publicação do Resultado Preliminar na página eletrônica da UEZO 15/10/2020  
 Prazo para apresentação de recurso referente ao resultado preliminar no local designado, na Secretaria 

16/10/2020 
 

 
dos Conselhos, das 10h às 12h e das 13h às16h 

 
   

 Análise dos recursos pela Comissão Eleitoral 21/10/2020  

 Publicação do resultado da análise do recurso e deferimento na página eletrônica da UEZO 22/10/2020  

 Encaminhamento do Resultado final da eleição aos Conselhos Superiores 22/10/2020  

 Homologação do Resultado final da eleição pelo Conselho Universitário em Reunião Extraordinária 29/10/2020  

 Publicação do resultado final da eleição, homologado pelo Conselho Universitário – CONSU 03/11/2020  

 


