
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 

 

EDITAL Nº 16/2021 – ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DE COORDENADOR (A) 

E  VICE-COORDENADOR  (A)  DO  CENTRO   INTEGRADO   DE 

ATENÇÃO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DO INSTITUTO DE 

HUMANIDADES (BIÊNIO 2021-2023). 

 

 

 

A   COMISSÃO    RECEPTORA    E    ESCRUTINADORA    DESIGNADA 
PELA PORTARIA IH Nº 90, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021, de acordo com o 

Estatuto e Regimento Geral da Unilab, observados, em especial, o Art.  25  do  

Regimento Geral da Unilab, instaura regras e prazos para o processo de escolha de 

Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a) para o Centro Integrado de Atenção ao 

Desenvolvimento Infantil do IH da Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro- Brasileira (UNILAB) para  o biênio 2021 – 2023. 

 

 

No item   IV – DA VOTAÇÃO 

Onde se lê: 

Art. 16. A votação, em escrutínio secreto, ocorrerá eletronicamente no dia 28 de outubro 

de 2021, das 9:30 às 11:30, em uma sessão virtual com o conselho do CIADI (Google 

Meet - Link da videochamada: https://meet.google.com/mbd-ydcn-wfb). 

 

Leia-se: 

Art. 16. A votação, em escrutínio secreto, ocorrerá eletronicamente no dia 04 de 

novembro de 2021, das 10 horas às 12 horas, em uma sessão virtual com o conselho do 

CIADI (Google Meet - Link da videochamada:  https://meet.google.com/xmd-xypa-

xea). 

 

 

No item  V - DOS RECURSOS 

Onde se lê: 

Art. 17. Da publicação do resultado parcial caberá recurso a ser interposto dia 29 de 

outubro de 2021. 

 

Art. 19. Após finalizado o prazo de recursos, o resultado final, devidamente homologado 

pela Comissão Escrutinadora, será divulgado no dia 1 de novembro de 2021 na página 

eletrônica do CIADI do IH. A ata com a lista do candidato mais votado para o menos 

votado será enviada no dia 2 de novembro via email institucional do IH para o Conselho 

de Unidade Acadêmica do IH de forma que sejam tomadas as devidas providências 

exigidas pelo Estatuto e Regimento da Universidade. 

 

Leia-se: 

Art. 17. Da publicação do resultado parcial caberá recurso a ser interposto dia 05 de 

novembro de 2021. 

 

Art. 19. Após finalizado o prazo de recursos, o resultado final, devidamente homologado 

pela Comissão Escrutinadora, será divulgado no dia 8 de novembro de 2021 na página 



eletrônica do CIADI do IH. A ata com a lista do candidato mais votado para o menos 

votado será enviada no dia 9 de novembro de 2021 via email institucional do IH para o 

Conselho de Unidade Acadêmica do IH de forma que sejam tomadas as devidas 

providências exigidas pelo Estatuto e Regimento da Universidade. 

 

 

 

 

Comissão Eleitoral 

 

 

 

Acarape, 27 de outubro de 2021. 


