
COMUNICADO 02 – Comissão Eleitoral Central – Consup 2021 

 

 Especificando o processo de inscrições para as Comissões Locais 

(CELs), este processo deve ser feito nos câmpus, com consulta aos pares. Se 

houver acordo, podem ser formadas Comissões Locais com a base, ou parte 

dela, existente na eleição para Reitor e DGCs de 2020. O processo de formação 

destas comissões deve ser registrado, para explicitar como os componentes 

foram escolhidos. 

 Os Diretores Gerais dos Câmpus (DGC) e a chefia do Gabinete da 

Reitoria são responsáveis pela condução dos processos de escolha e 

designação. Por isso, findo o prazo para a composição das CELs, caso não haja 

interessados em algum segmento, DGC e chefia do Gabinete da Reitoria devem 

fazer indicações complementares.  

Terminado o processo de formação, encaminharão à Comissão Central o 

formulário contendo nomes e dados dos componentes das CELs, bem como o 

relatório simplificado do processo de formação. 

 As Comissões Eleitorais Locais devem ter Presidente e Secretário (Vices 

são opcionais), que posteriormente comporão grupo com a Comissão Eleitoral 

Central, para garantir difusão rápida de informações. 

 Todas as portarias para as CELs serão realizadas de forma 

descentralizada, nos câmpus e na Reitoria. 

 Já estão criados e-mails institucionais para as Comissões Eleitorais 

Locais e para a Comissão Eleitoral Central. Os componentes das CELs serão 

incorporados a estes e-mails. A listagem dos e-mails está anexa a este 

comunicado. No momento, só o e-mail da Comissão Eleitoral Central está em 

funcionamento, recebendo comunicações para esclarecimento de dúvidas. 

 O prazo para a formação das CELs é até 20/02/2021. Oportunamente 

serão disponibilizados os formulários para a consolidação das composições e 

dos relatórios sobre o processo. 

  

São Paulo, 12 de fevereiro de 2021 

 

COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL 

 

 

 

 



 

ANEXO I ao COMUNICADO 2 DA CEC – Eleição para o Consup – 2021 

E-mails das Comissões Eleitorais Locais e da Comissão Eleitoral Central 

 

CENTRAL consupcec@ifsp.edu.br 

REITORIA consupcel.RET@ifsp.edu.br 

ARARAQUARA consupcel.ARQ@ifsp.edu.br 

AVARÉ consupcel.AVR@ifsp.edu.br 

BARRETOS consupcel.BRT@ifsp.edu.br 

BIRIGUI consupcel.BRI@ifsp.edu.br 

BOITUVA consupcel.BTV@ifsp.edu.br 

BRAGANÇA PAULISTA consupcel.BRA@ifsp.edu.br 

CAMPINAS consupcel.CMP@ifsp.edu.br 

CAMPOS DO JORDÃO consupcel.CJO@ifsp.edu.br 

CAPIVARI consupcel.CPV@ifsp.edu.br 

CARAGUATATUBA consupcel.CAR@ifsp.edu.br 

CATANDUVA consupcel.CTD@ifsp.edu.br 

CUBATÃO consupcel.CBT@ifsp.edu.br 

GUARULHOS consupcel.GRU@ifsp.edu.br 

HORTOLÂNDIA consupcel.HTO@ifsp.edu.br 

ILHA SOLTEIRA consupcel.IST@ifsp.edu.br 

ITAPETININGA consupcel.ITP@ifsp.edu.br 

ITAQUAQUECETUBA consupcel.ITQ@ifsp.edu.br 

JACAREÍ consupcel.JCR@ifsp.edu.br 

JUNDIAÍ consupcel.JND@ifsp.edu.br 

MATÃO consupcel.MTO@ifsp.edu.br 

PIRACICABA consupcel.PRC@ifsp.edu.br 

PIRITUBA consupcel.PTB@ifsp.edu.br 

PRESIDENTE EPITÁCIO consupcel.PEP@ifsp.edu.br 

REGISTRO consupcel.RGT@ifsp.edu.br 

SALTO consupcel.SLT@ifsp.edu.br 

SÃO CARLOS consupcel.SCL@ifsp.edu.br 

SÃO JOÃO DA BOA VISTA consupcel.SBV@ifsp.edu.br 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS consupcel.SJC@ifsp.edu.br 

SÃO MIGUEL PAULISTA consupcel.SMP@ifsp.edu.br 

SÃO PAULO consupcel.SPO@ifsp.edu.br 

SÃO ROQUE consupcel.SRQ@ifsp.edu.br 

SERTÃOZINHO consupcel.SRT@ifsp.edu.br 

SOROCABA consupcel.SOR@ifsp.edu.br 

SUZANO consupcel.SZN@ifsp.edu.br 

TUPÃ consupcel.TUP@ifsp.edu.br 

VOTUPORANGA consupcel.VTP@ifsp.edu.br 
 


