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

INSTITUTO DE HUMANIDADES

DESPACHO COMUM

 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E PUBLICAÇÃO DAS CANDIDATURAS

(PROCESSO SEI Nº 23282.018570/2022-56)

 
A COMISSÃO DO PROCESSO ELEITORAL, nomeada pela PORTARIA UNILAB Nº 91, de 07 de novembro de 2022 (Documento
SEI! Nº 0582477), do Ins�tuto de Humanidades da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira,
no uso de suas atribuições, torna público para a comunidade universitária e os demais interessados que não houve
inscrição de chapa para concorrer à eleição de Coordenador/a e de Vice-Coordenador/a do curso de Licenciatura em
Pedagogia (2023-2025), considerando -se os termos do edital IH Nº 13/2022 (Documento SEI Nº 0583347).
 
Nesse caso, é oportuno destacar que, respeitados os critérios de elegibilidade, cumprir-se-á o disposto nos seguintes
ar�gos do referido Edital (in verbis):
 

Art. 6º Não havendo chapas inscritas, serão considerados candidatos/as todos os servidores docentes que não tenham
impedimento legal, pertencentes ao quadro efe�vo da Carreira do Magistério Superior desta Universidade, em regime
de dedicação exclusiva e lotados no Ins�tuto de Humanidades e pertencente ao Colegiado do Curso de Licenciatura
em Pedagogia [...]

Parágrafo Único: Neste caso, será eleito coordenador/a o/a candidato/a que ob�ver o maior número de votos, sendo
o segundo mais votado respec�vamente vice-coordenador/a. [...]

Art. 11. Nas eleições previstas neste edital, em caso de empate entre os/as candidatos/as, será considerada eleita a
chapa cujo o/a coordenador/a seja o/a mais an�go/a em exercício docente na Unilab e, no caso de persis�r o empate,
o/a mais idoso/a.

Ainda conforme o edital, a votação, apuração e divulgação do resultado da eleição ocorrerão no dia 12 de janeiro de 2023,
nos termos a seguir:
 

Art. 9º. A votação ocorrerá durante sessão presencial nas dependências do Ins�tuto de Humanidades, Bloco II, da
Unidade Acadêmica dos Palmares, em reunião extraordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia,
das 14h às 16h [...]

Parágrafo único: conforme definido pelo regimento da Unilab, para a escolha do(s) próprio(s) dirigente(s), a eleição
para Coordenador/a e Vice-Coordenado/a observará o processo de votação secreta, tendo cada eleitor/a o direito a
apenas um voto, exercido pessoalmente, em um único nome para cada cargo a ser provido.

 
Atenciosamente,

 

 

COMISSÃO DO PROCESSO ELEITORAL

Documento assinado eletronicamente por JOSERLENE LIMA PINHEIRO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em
03/01/2023, às 13:46, 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 0600661 e o código CRC
87E1DF23.
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