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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras, Bloco B, 3º andar, Sala 335 - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-000

 

EDITAL ICEN Nº 11/2022 – PROCESSO ELEITORAL PARA A ESCOLHA DE REPRESENTANTES, TITULARES E
SUPLENTES, DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA PARA A
COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE DA UNILAB.

A COMISSÃO ELEITORAL ins�tuída mediante a Portaria ICEN nº 48, de 24 de outubro de 2022, prevista no
Edital Unilab nº 46/2022, torna público para a comunidade docente do Ins�tuto de Ciências Exatas e da
Natureza (ICEN) o processo ele�vo para as vagas remanescentes de representação dos cursos de
graduação do Ins�tuto na Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), referente ao biênio de
novembro de 2021 a novembro de 2023.

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1. Podem se inscrever para compor as vagas remanescentes da CPPD enquanto
representantes dos cursos de graduação os servidores docentes efe�vos do quadro de carreira
desta Unidade Acadêmica, em regime de dedicação exclusiva.

1.2. Será considerado elegível o docente que es�ver nas seguintes situações:

a) não estar afastado para programa de Pós-graduação;

b) não estar à disposição de órgãos não integrantes do Ins�tuto;

c) não estar em licença.

1.3. A inscrição da candidatura ocorrerá através de mensagem enviada para o endereço
eletrônico icen@unilab.edu.br, contendo a Ficha de Inscrição preenchida (documento disponível no
Anexo I) até o dia 25 de outubro de 2022.

1.4. Os candidatos serão inscritos como representante de cada curso de graduação do ICEN, na
função de �tular ou de suplente.

1.5. As inscrições poderão ocorrer em forma de chapa, com as especificações de quem
pleiteará a função de �tular e de quem pleiteará a função de suplente.

1.6. A homologação das inscrições será publicada no dia 26 de outubro de 2022, no endereço
eletrônico h�ps://unilab.edu.br/representantes-icen/.

1.7. Das inscrições caberá impugnação à Comissão Eleitoral, em razão de incompa�bilidade de
algum candidato, até o dia 27 de outubro de 2022 até as 23h59min.

1.7.1. A impugnação será realizada por meio de requerimento a ser entregue à Comissão
Eleitoral através de mensagem enviada ao mesmo endereço eletrônico das inscrições.

1.7.2. Ao requerimento deverá ser anexada a prova da incompa�bilidade alegada.

1.7.3. O requerimento de impugnação poderá ser apresentado por qualquer candidato ou
eleitor.

1.8. A relação defini�va de inscrições será publicada no dia 31 de outubro de 2022, no
endereço eletrônico h�ps://unilab.edu.br/representantes-icen/.

1.9. Os candidatos poderão requerer até a homologação das inscrições o cancelamento das
respec�vas candidaturas.

https://unilab.edu.br/representantes-icen/
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1.9.1. Havendo desistência das inscrições após a homologação do resultado, serão considerados
nulos os votos que lhe forem atribuídos.

1.10. Após o término do prazo de inscrições, a subs�tuição dos candidatos somente poderá
ocorrer em caso de falecimento ou incapacidade �sica ou mental.

2. DAS VAGAS

 

Curso Função �tular (quan�dade de
vagas)

Função de suplente (quan�dade de
vagas)

Licenciatura em Ciências
Biológicas 1 1

Licenciatura em Física 1 1
Licenciatura em Matemá�ca 1 1

Licenciatura em Química 1 1

 

3. DA VOTAÇÃO

3.1. A votação ocorrerá nos dias 3 e 4 de novembro de 2022, das 8h às 12h e das 13h às 15h,
presencialmente, através de preenchimento de cédula de votação, na sala da Secretaria Administra�va
do ICEN (sala 321, bloco B, Campus das Auroras).

3.2. Poderão votar todos os docentes do ICEN, exceto aqueles afastados, em licença ou em
férias nos dias da votação.

3.3. Cada docente poderá votar para uma representação de cada um dos quatro cursos de
graduação do ICEN.

3.4. Consideram-se válidos os votos atribuídos às candidaturas regularmente inscritas,
excluídas as abstenções.

3.4.1. Serão consideradas vencedoras as candidaturas com maior número de votos para a vaga
em disputa.

3.4.2. Em caso de empate, será eleito o candidato docente mais an�go no magistério superior da
Unilab. Persis�ndo o empate, será eleito o candidato mais idoso.

3.5. A apuração dos votos ocorrerá no dia 7 de novembro de 2022, às 9h, na sala da Secretaria
Administra�va do ICEN.

3.5.1. O resultado parcial será publicado até às 17h do dia 7 de novembro de 2022, no endereço
eletrônico h�ps://unilab.edu.br/representantes-icen/.

4. DOS RECURSOS

4.1. Caberá recurso em face do resultado parcial da votação a ser interposto até às 23h59min
do dia 8 de novembro de 2022.

4.1.1. Os recursos devem ser feitos através de requerimento à Comissão Eleitoral,
acompanhados de provas do objeto da impugnação, e encaminhados por meio de mensagem ao
endereço eletrônico icen@unilab.edu.br.

4.1.2. Os recursos feitos fora do prazo serão desconsiderados.

4.2. As respostas aos eventuais recursos serão publicadas no dia 9 de novembro de 2022, no
endereço eletrônico h�ps://unilab.edu.br/representantes-icen/.

5. DO RESULTADO FINAL

5.1. O resultado final será divulgado no dia 9 de novembro de 2022, no endereço
eletrônico h�ps://unilab.edu.br/representantes-icen/.

https://unilab.edu.br/representantes-icen/
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6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. Demais disposições deste processo eleitoral se encontram no Edital Unilab nº 46, de 21 de
outubro de 2022, publicado na na 358ª edição do Bole�m de Serviço da Unilab

6.1.1. Eventuais ocorrências não previstas neste Edital, ou no Edital Unilab nº 46/2022, os casos
omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

6.2. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

 
Redenção, 24 de outubro de 2022.

 
 

Gustavo Silva Castello Branco
Chefe do Serviço Administra�vo
Presidente da Comissão Eleitoral

Portaria ICEN Unilab nº 48/2022, de 24 de outubro de 2022

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SILVA CASTELLO BRANCO, CHEFE DO SERVIÇO
ADMINISTRATIVO, em 25/10/2022, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0560684 e
o código CRC 527C9B9D.
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