
Aditivo referente ao EDITAL Nº 04/2021/IEDS - PROCESSO ELEITORAL 
PARA COORDENADOR E VICE-COORDENADOR DO COLEGIADO DO 
MESTRADO ACADÊMICO EM SOCIOBIODIVERSIDADE E TECNOLOGIAS 
SUSTENTÁVEIS (MASTS) 

 

Onde se lê:  

1.3. O registro de candidatura poderá ser realizado pelo candidato entre os dias 
08 e 16 de março de 2021, por meio do Anexo I deste edital, e homologado no 
dia 17 de março, através de reunião promovida pelo colegiado do curso onde 
será registrado em ata. 

 

Lê-se:  

1.3. O registro de candidatura poderá ser realizado pelo candidato entre os dias 
08 e 19 de março de 2021, às 16h, por meio do Anexo I deste edital, e 
homologado pela comissão portariada no mesmo dia 19 de março, a partir das 
16:59h. 

 

Onde se lê:  

1.5. A homologação das inscrições deferidas e indeferidas será publicada no 
dia 18 de março de 2021 no endereço eletrônico: 
http://www.unilab.edu.br/editais-ieds. 

 

Lê-se:  

1.5. A homologação das inscrições deferidas e indeferidas será publicada no 
dia 19 de março de 2021 no endereço eletrônico: 
http://www.unilab.edu.br/editais-ieds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unilab.edu.br/editais-ieds
http://www.unilab.edu.br/editais-ieds


No Anexo V: Cronograma 

Onde se lê: 

ANEXO V – 
Cronograma EDITAL 

IEDS nº 04/ 2021. 
 

Atividade Período 

Inscrição dos candidatos 08 a 16 de março de 2021 

Publicação da homologação das 
inscrições 

18 de março de 2021 

Recursos contra candidatura 19 a 21 de março de 2021 

Publicação da relação definitiva de 
inscrições 

22 de março de 2021 

Votação (SIG eleições) Até 24 de março de 2021 

Publicação do Resultado Parcial  Até 25 de março de 2021 

Recursos contra o resultado 
5 dias úteis após a publicação do 

Resultado Parcial 

Publicação do resultado final Até 02 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lê-se: 

ANEXO V – 
Cronograma EDITAL 

IEDS nº 04/ 2021. 
 

Atividade Período 

Inscrição dos candidatos 08 a 19 de março de 2021 

Publicação da homologação das inscrições 19 de março de 2021 

Recursos contra candidatura 22 a 24 de março de 2021 

Publicação da relação definitiva de 
inscrições 

25 de março de 2021 

Votação (SIG eleições) 26 de março de 2021 

Publicação do Resultado Parcial Até 29 de março de 2021 

Recursos contra o resultado 
5 dias úteis após a publicação do 

Resultado Parcial 

Publicação do resultado final Até 06 de abril de 2021 

 

 

Comissão do processo eleitoral 


