
São Paulo, 13 de abril de 2015 

Edital de eleição 
Primeiro Comunicado 
ASSUNTO: Inscrição de Chapas para Diretoria do IBAP 

Prezado Associado, 

A Eleição para a nova diretoria do IBAP ocorrerá durante o VII Congresso Brasileiro de 
Avaliação Psicológica, que será realizado na cidade de São Paulo-SP, entre os dias 29 de 
junho e 03 de julho de 2015. 

A Diretoria do IBAP é composta por oito membros (Presidente Atual, Vice-Presidente, 
Presidente futuro, Presidente passado, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Primeiro 
Tesoureiro e Segundo Tesoureiro), um Conselho Deliberativo, composto nove membros, e um 
Conselho Fiscal, composto por três membros. 

Os membros da Diretoria, juntamente com o Conselho Fiscal e Deliberativo são eleitos pelos 
associados quites para um mandato de dois anos. No entanto, assume como Presidente Atual 
o membro da diretoria anterior eleito como Presidente Futuro. São elegíveis para os cargos da 
Diretoria os Associados Efetivos quites e os Associados Honorários. A votação é secreta ou 
por aclamação na Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá durante o evento, quando da 
inscrição de chapa única. 

O processo eleitoral, de acordo com o Estatuto do IBAP, é realizado da seguinte forma: 

Artigo 37: As eleições para a Diretoria, para o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal serão 
realizadas por voto secreto; 

Artigo 38: As eleições ocorrerão com periodicidade bienal ou quando necessário para 
preencher eventuais cargos vagos. 

Artigo 39: A Diretoria indicará e o Conselho Deliberativo aprovará um Comitê Eleitoral 
responsável pela organização do processo eleitoral. 

Artigo 40: O Comitê Eleitoral preparará uma proposta de procedimento e de cronograma para 
suas atividades (edital, datas, indicação de candidatos para os cargos disponíveis, oficialização 
dos candidatos para os diferentes cargos, etc.), submetendo-a à apreciação e aprovação do 
Conselho Deliberativo. 

Parágrafo 1º: A votação poderá ser feita por correspondência ou por correio eletrônico, de 
acordo com procedimentos previamente aprovados. 

Parágrafo 2º: O edital de eleição deverá ser divulgado com antecedência mínima de quarenta e 
cinco dias da data da eleição. 

 

Procedimentos para a Inscrição de Chapas: 

Convocamos os colegas interessados a apresentarem suas chapas até o dia 22 de maio de 
2015. 

 
A inscrição das chapas deverá ser feita por meio de correspondência eletrônica para 
eleicao@ibapnet.org.br, com proposta de nomes para todos os cargos previstos, de acordo 
com os artigos correspondentes do estatuto.  

mailto:eleicao@ibapnet.org.br


As chapas propostas serão divulgadas aos sócios até o dia 29 de maio, com instruções mais 
detalhadas sobre o sistema de votação. 

Esta eleição será eletrônica e realizada através do site do IBAP, e o período de votação será 
realizado entre os dias 30 de maio e 30 de junho. 

 
 

Compõem a Comissão Eleitoral, designada pela atual diretoria, os seguintes associados: 

Ana Cláudia Vazquez 
Anna Elisa de Villemor-Amaral 
Sonia Regina Pasian 

 

 


