
INFORMATIVO AOS CANDIDATOS 

AGENDAMENTO DE VISITAS 

O agendamento de visitas dos candidatos aos câmpus para divulgar suas propostas, bem como os horários, 

os procedimentos e o acompanhamento das visitas, é de inteira responsabilidade das comissões locais. 

O próprio candidato deverá procurar as comissões locais para o agendamento, através dos e-mails dos 

presidentes das comissões locais publicados no site institucional, ou indo diretamente ao campus. 

 

PUBLICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE CARTAZES 

Os cartazes para a publicação no site IFSP devem ser enviados à Comissão Central, através do e-mail 

consup.cec2019@ifsp.edu.br, para análise e aprovação. 

Devem estar em formato PDF, tamanho A4, em uma única folha. 

Todas as comissões locais deverão imprimir os cartazes alocados na Nuvem IFSP e afixá-los nos campus, 

em local designado para esse fim. 

Os cartazes que constarem na Nuvem são os que já passaram pela análise da Comissão Central e foram 

aprovados. 

Só é permitida a fixação de cartazes nos câmpus após terem sido enviados à comissão central, e aprovados 

para a publicação no site. 

 

USO DO SUAP COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO 

O uso do Suap para a divulgação dos candidatos é permitido, desde que não seja utilizado nenhum grupo de 

e-mails, somente e-mails institucionais individuais. 

Como se trata de e-mails institucionais, recomendamos que essa ferramenta seja usada com prudência e 

cautela, evitando o seu uso abusivo, de uma a duas vezes no máximo, durante o período de campanha, para 

que se preserve o dispositivo do parágrafo 8º do artigo 15 do código eleitoral, sobre a não interferência nas 

rotinas de trabalho dos servidores: 

§ 8.º - É permitido o envio de propaganda eleitoral para e-mails individuais institucionais de servidores, 

sendo vetado esse envio para grupos (listas) de e-mails institucionais criados para finalidades acadêmicas 

e/ou administrativos, bem como a utilização do campo CCo no envio de e-mails, a fim de não atrapalhar o 

fluxo de trabalho dos servidores. 

Para o uso correto dessa ferramenta, segue o procedimento: 

1. Acessar o Suap 

2. Gestão de Pessoas 

3. Comunicador 

4. Nova Mensagem – 
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Passo 1 - abrirá a página de "Filtros de Destinatários" 

Na página Filtros de Destinatários: 

a. Categoria: escolher os destinatários (Docentes, Administrativos, Todos...) 

b. Escopo da Pesquisa: recomendável usar "servidores sem ocorrência de exclusão" 

c. Função: "qualquer" 

d. Setor SUAP: escolher 

e. Recursivo: marcar 

Continuar >>> 

 

Passo 2 - abrirá a página "Informações Gerais" 

Escolher, entre as opções, o tipo de recebimento de uma cópia do e-mail enviado. 

Continuar >>> 

 

Passo 3 - abrirá a página "Corpo da Mensagem" 

Assunto: 

Corpo da mensagem: 

Anexo, se houver 

Enviar mensagem aos destinatários >>> 

 

DÚVIDAS SOBRE PROCEDIMENTOS NO PROCESSO ELEITORAL 

As dúvidas atinentes ao processo eleitoral, bem como denúncias referentes à violação ao código eleitoral por 

parte dos candidatos, devem ser reportadas SOMENTE às comissões locais e comissão central. 

E-mail da Comissão Central: consup.cec2019@ifsp.edu.br 

E-mails das Comissões Locais: https://www.ifsp.edu.br/images/pdf/CONSUP/eleicoes/Lista-de-e-mails-dos-

presidentes-das-CELs.pdf 
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