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Aos Candidatos a Reitor e Presidentes das Comissões Locais dos Campi do IFPB

Assunto:  Padronização das dimensões dos materia is e espaços de propaganda,  no âmbito dos prédios do IFPBAssunto:  Padronização das dimensões dos materia is e espaços de propaganda,  no âmbito dos prédios do IFPB

(campi e reitoria),  para os candidatos a  Reitor,  exclusivamente.(campi e reitoria),  para os candidatos a  Reitor,  exclusivamente.

Senhor(a),

A Comissão Eleitoral Central (CEC), responsável por coordenar e disciplinar o processo de consulta à comunidade

escolar, para escolha de Reitor e Diretor Geral dos campi do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Paraíba,

quadriênio 2022-2026, instituída pela Resolução 97/2021 – CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO as discussões na reunião de início da campanha dos Candidatos a Reitor com a Comissão Eleitoral

Central do IFPB, realizada em 14 de fevereiro de 2022, onde houve ques onamento a respeito da padronização dos materiais de

campanha;

CONSIDERANDO  o início do período de campanha, bem como a designação dos espaços a serem u lizados pelos

candidatos a Reitor para publicidade nos prédios do IFPB;

Vem por intermédio desta, estabelecer as dimensões máximas para confecção de materiais de propaganda para os

candidatos a Reitor; e, solicitar aos presidentes das comissões eleitorais nos campi a iden ficação dos locais para a referida

propaganda dos candidatos a Reitor, com largura mínima de 3 metros e altura mínima de 2,5 metros.

Os tamanhos máximos para publicidade dos candidatos a Reitor são:

I – Banner: 2,0 metros (altura) X 1,0 metro (comprimento);

II – Faixa: 1,0 metro (altura) X 3,0 metros (comprimento);

III – Bandeira: 1,5 metros (altura) X 2,5 metros (comprimento) e Mastro de 3,0 metros;

IV – Panfleto: 10 cm X 15 cm.

Este padrão de tamanho máximo para publicidade dos candidatos a Reitor, não precisa ser seguido pelos candidatos

a Diretor Geral de Campus.

Para a iden ficação dos locais de propaganda dos candidatos a Reitor nos campi, os presidentes das comissões

eleitorais devem fotografar os espaço, com dimensões mínimas de 3 (largura) x 2,5 (altura) metros, podendo ser espaços dis ntos

para cada candidato ou um espaço único, com largura de 9 x 2,5 metros de altura. No caso de espaços dis ntos para cada candidato

a Reitor, estes devem ser sorteados em reunião com os demais membros da comissão local e registrado em ata o resultado do

sorteio. Finalmente, deve-se encaminhar processo eletrônico, com O cio anexado, para o setor CEC-RE até 18/02/2022, com

descrição e fotos dos espaços no campus para a propaganda dos candidatos a Reitor.

Atenciosamente,



(assinado eletronicamente)

Presidente da Comissão Eleitoral Central
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