
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 

AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) 

INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

(IEDS) 

EDITAL Nº 05, de 27 de outubro de 2017 

 
1º TERMO ADITIVO AO EDITAL Nº: 005/2017 - ELEIÇÃO PARA A ESCOLHA 
DA REPRESENTAÇÃO DOCENTE DO INSTITUTO DE ENGENHARIAS E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (IEDS) NO CONSELHO DO INSTITUTO 
DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (CIEDS). 
 
A Comissão Eleitoral torna público o 1º Termo Aditivo do Edital nº 005/2017, 
referente à Eleição para a escolha da representação docente do Instituto de 
Engenharias e Desenvolvimento Sustentável (IEDS) no Conselho do Instituto de 
Engenharias e Desenvolvimento Sustentável (CIEDS). 
 
 
 
Onde se lê:  

 
 
 
 

Art. 10º Os candidatos deverão se inscrever no dia 01 e 02 de novembro 

de 2017, no horário de 09:00 horas às 11:30 horas e, de 13:00 às 16:00 

horas, na secretaria do IEDS. 

Art. 11º No dia 03 de novembro de 2017 às 16:30 horas, será publicada 

no quadro de avisos do IEDS e no endereço eletrônico: 

http://www.unilab.edu.br/ a homologação das inscrições dos candidatos.  

Art.12º Caberá recursos contra candidatura, por estrita arguição de 

ilegalidade, através de solicitação à Comissão Eleitoral, em razão de 

incompatibilidade de algum candidato, até as 16:00 horas do dia 07 de 

novembro de 2017. Ao requerimento deverá ser anexada prova da 

incompatibilidade alegada.  

§ 1º A interposição de recursos não acarretará efeito suspensivo ao 

andamento do processo eleitoral. 

Art. 13º No dia 08 de novembro de 2017 será publicado no quadro de 

avisos do IEDS e no endereço eletrônico: http://www.unilab.edu.br/, a 

relação definitiva das inscrições deferidas/indeferidas e dos candidatos com 

inscrições deferidas. 
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Leia-se: 

 
 
Ademais, onde lê-se: 

 
Leia-se:  

 
 
 
 
 

Art. 10º - Os candidatos deverão se inscrever no dia 06 e 07 de novembro 

de 2017, no horário de 09:00 horas às 11:30 horas e, de 13:00 às 16:00 horas, 

na secretaria do IEDS. 

Art. 11º No dia 08 de novembro de 2017 às 16:30 horas, será publicada no 

quadro de avisos do IEDS e no endereço eletrônico: http://www.unilab.edu.br/ 

a homologação das inscrições dos candidatos. 

Art.12º Caberá recursos contra candidatura, por estrita arguição de 

ilegalidade, através de solicitação à Comissão Eleitoral, em razão de 

incompatibilidade de algum candidato, até as 16:00 horas do dia 09 de 

novembro de 2017. Ao requerimento deverá ser anexada prova da 

incompatibilidade alegada. 

§ 1º A interposição de recursos não acarretará efeito suspensivo ao 

andamento do processo eleitoral. 

Art. 13º No dia 10 de novembro de 2017 será publicado no quadro de avisos 

do IEDS e no endereço eletrônico: http://www.unilab.edu.br/, a relação 

definitiva das inscrições deferidas/indeferidas e dos candidatos com 

inscrições deferidas. 

Art. 28º O resultado da votação realizada será publicado no quadro de avisos 
do IEDS e no endereço eletrônico: http://www.unilab.edu.br/ no dia 15 de 
novembro de 2017. 
. 
. 

Art. 30º As respostas aos recursos dirigidos à Comissão Eleitoral serão 

publicados no quadro de avisos da Secretaria do IEDS no endereço 

eletrônico: http://www.unilab.edu.br/ até o dia 22 de novembro de 2017. 

Art. 28º O resultado da votação realizada será publicado no quadro de avisos 
do IEDS e no endereço eletrônico: http://www.unilab.edu.br/ no dia 16 de 
novembro de 2017. 
. 
. 

Art. 30º As respostas aos recursos dirigidos à Comissão Eleitoral serão 
publicados no quadro de avisos da Secretaria do IEDS no endereço 
eletrônico: http://www.unilab.edu.br/ até o dia 23 de novembro de 2017. 
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Por fim, o Cronograma previsto no Anexo IV, fica alterado como segue abaixo: 
 
 
ANEXO IV – CRONOGRAMA 
 
 

Mês 

Novembro / 2017 

D S T Q Q S S 
      1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30     

 
 

Item Data Atividade 
1 06/11/2017 Inscrição dos candidatos 
2 07/11/2017 Inscrição dos candidatos 
3 08/11/2017 Publicação da homologação das inscrições dos candidatos 
4 09/11/2017 Recursos contra candidatura até esta data 
5 10/11/2017 Publicação das inscrições deferidas/indeferidas 
6 13/11/2017 1º dia de votação - Urna na Coordenação do IEDS 
7 14/11/2017 2º dia de votação - Urna na Coordenação do IEDS 
8 16/11/2017 Publicação do Resultado Parcial  
9 23/11/2017 Recursos contra o resultado até esta data 
10 24/11/2017 Publicação da(s) resposta(s) a(os) recurso(s) 
11 27/11/2017 Publicação do resultado final 

 
 
As demais disposições do Edital nº 005/2017 permanecem inalteradas. 
 
 
 

 
Acarape - CE, 30 de outubro de 2017. 

 
 

 

 
Presidente da Comissão do Processo Eleitoral 


