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Timbre
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Av. Abolição, nº 03, Centro, Campus da Liberdade, sala 13 - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000

 

EDITAL PROPPG Nº 009/2021 - CONSULTA À COMUNIDADE DA PÓS-
GRADUAÇÃO PARA ESCOLHA DE REPRESENTANTES DOCENTES

DAS COORDENAÇÕES DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA COMPOR O CONSELHO DE
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNILAB, TRIÊNIO 2022 - 2025.

A Comissão Eleitoral, instituída pela Portaria PROPPG/UNILAB Nº 03/2021, de 16
de  Dezembro  de 2021, torna pública a consulta para escolha de docentes em exercício de mandato nas
Coordenações de Pós-Graduação como  representantes  no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), conforme abaixo
especificado.
DISPOSIÇÕES INICIAIS
O processo de escolha dos docentes representantes das Coordenações de Pós-Graduação dar-se-á por meio
de votação pessoal, secreta e singular, da qual participarão os docentes que estão em exercício do mandato
eletivo em uma das Coordenações de Pós-Graduação.
O mandato dos representantes docentes será de três anos, permitida um recondução.
O processo de consulta à comunidade docente em exercício do mandato eletivo em uma das Coordenações
de Pós-Graduação compreende a constituição da Comissão Eleitoral, a inscrição das chapas dos
candidatos, com seus respectivos suplentes, a fiscalização, a votação, a apuração, a divulgação e a
comunicação formal do resultado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.
O processo eleitoral será coordenado pela Comissão Eleitoral nomeada pela  Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação.
A representação do docente de que trata este edital não ocasiona a redução da carga de horária docente.
DA COMISSÃO ELEITORAL
A Comissão Eleitoral será constituída por 01 (um) docente, 01 (um) Técnico Administrativo em Educação
(TAE) e 01 (um) discente da Pós-Graduação da Unilab.
São atribuições da Comissão Eleitoral:
Elaborar o Edital da eleição;
Publicar o Edital;
Preparar todo o processo eleitoral e todo seu encaminhamento;
Encaminhar o resultado final da eleição, indicando a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação os
representantes docentes eleitos (titulares e suplentes).
DAS INSCRIÇÕES
Podem se inscrever como candidatos ao cargo de representante, os  docentes que estão em exercício do
mandato eletivo em uma das Coordenações de Pós-Graduação, que não tenham impedimento legal.
A inscrição de candidatura será efetuada na ficha de inscrição, disponibilizada no Anexo I deste Edital.
O processo eleitoral seguirá o cronograma estabelecido neste Edital (Anexo II).
Os candidatos deverão se inscrever entre os dias 03 e 07 de janeiro de 2022. A inscrição terá início no dia
03 de janeiro às 00h00, sendo finalizada no dia 07 de dezembro de 2021 às 23h59, por meio do formulário
enviado ao corpo docente.
No                   dia               10             de               janeiro               de                   2022,                   no                   endereço
eletrônico: http://unilab.edu.br/proppg, será publicada a homologação das inscrições deferidas/indeferidas.
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Caberá recurso solicitando à Comissão Eleitoral impugnação das inscrições de candidatos, em razão de
incompatibilidade de algum candidato, até as 12h00 do dia 11 de janeiro  de 2022, de modo que ao
requerimento deverá ser anexada prova da incompatibilidade alegada.
A interposição de recursos não acarretará efeito suspensivo ao andamento do processo eleitoral.
No dia 12 de dezembro de 2021 será publicado até às 18h00 no endereço eletrônico:  http://unilab.edu.
br/proppg, a relação definitiva das inscrições deferidas/indeferidas.
Os candidatos poderão requerer até a data da homologação das inscrições o cancelamento da respectiva
candidatura.
Havendo desistência das inscrições após a homologação do resultado, serão considerados nulos os votos
que lhe forem atribuídos.
Após o término do prazo de inscrições, a substituição dos candidatos somente poderá ocorrer em caso de
falecimento ou incapacidade física ou mental.
Caso não haja inscritos, todos os docentes efetivos em exercício do mandato eletivo em uma das
Coordenações de Pós-Graduação,  que não tenham impedimento legal, serão candidatos, exceto os
membros da comissão eleitoral.
DOS ELEITORES
Poderão votar na eleição de representantes docentes  em exercício do mandato eletivo em uma das
Coordenações de Pós-Graduação da Unilab.
DO PROCESSO ELEITORAL
O                  processo                   eleitoral                 será                 realizado                 através                 do                   Sistema
SIGEleição:https://sigadmin.unilab.edu.br/sigeleicao//sigeleicao/
A disposição dos nomes dos candidatos na cédula eleitoral será definida por ordem alfabética.
A votação ocorrerá nos dias 27 de janeiro de 2022, durante reunião convocada com pauta única.
A apuração dos votos será feita pela Comissão Eleitoral e ocorrerá logo após o votos dos titulares ou
suplentes das coordenações de pós-graduação, no dia da eleição
Para os fins deste edital, consideram-se válidos os votos atribuídos a candidatos regularmente inscritos,
excluídos os votos brancos e nulos.
Serão eleitos os candidatos que alcançarem o maior número de votos, 
O           resultado           da           votação           realizada           será           publicado   o endereço
eletrônico: http://unilab.edu.br/proppg no dia 28 de janeiro de 2022 até 17:00 horas.
RECURSOS
Após a publicação do resultado da votação, caberá recurso a ser interposto em até 24 (vinte e quatro) horas.
Os recursos devem ser feitos através de requerimento (Anexo III) à Comissão Eleitoral, acompanhados de
provas do objeto da impugnação enviadas ao e-mail da Coordenação de Pós-Graduação, vinculada à Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.
As respostas aos recursos dirigidos à Comissão Eleitoral serão publicadas no endereço
eletrônico: http://unilab.edu.br/proppg até o dia 31 de janeiro de 2022.
Finalizado o prazo de recursos, o resultado da votação do processo eleitoral e a ata dos trabalhos de
apuração serão encaminhados à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para a devida homologação no
dia 01 de fevereiro de 2022.
Após a homologação do resultado deste Edital, o resultado da consulta deverá ser encaminhado pela Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação à presidência do Conselho de Ensino e Extensão, no prazo de 05
(cinco) dias, a partir da data da homologação.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão
do Processo Eleitoral.

Redenção, 20 de dezembro de 2021
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COMISSÃO ELEITORAL
PORTARIA PROPPG/UNILAB Nº 03/2021, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

I - Lívia Moreira Barros - Docente - SIAPE nº 3155460;
II - Carlos Alberto Muniz - Técnico Administrativo em Educação - SIAPE nº 1714132;

III - Rafaelle Leite de Sousa - Discente - Matrícula nº 2020101499.

logotipo
Documento assinado eletronicamente por LÍVIA MOREIRA BARROS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 21/12/2021, às 05:36, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

logotipo
Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO MUNIZ, TÉCNICO EM ASSUNTOS
EDUCACIONAIS, em 21/12/2021, às 08:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

logotipo
Documento assinado eletronicamente por RAFAELLE LEITE DE SOUSA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 21/12/2021, às 08:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

QRCode
Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unilab.edu.br/sei/
controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0382881 e o código CRC 57758007.

 

 

Referência: Processo nº 23282.016940/2021-30 SEI nº 0382881
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