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Em resposta aos recursos nº01 e 02/2018/Comissão Eleitoral/Curso Engenharia de 
Energia/IEDS/UNILAB, de 21 de março de 2018, encaminhamos, o parecer dessa 
Comissão.  

 
PARECER: 
 
Processo eleitoral para Coordenador e Vice-coordenador do curso de Engenharia de 
Energias, regidos pelos editais nº002 e 003/2018/IEDS, respectivamente. 
 
Comissão Eleitoral: 
 
 Ana Kátia de Sousa Braz; 
 David Sabino Dantas da Silva; 
 Janaína Barbosa Almada; 
 Lucas Lucena da Silva; 
 Rita Karolinny Chaves de Lima; 
 Thales Costa de Sousa.  
 
Documentos consultados: 
 
 - Estatuto Geral da UNILAB;  

- Regimento Geral da UNILAB; 
- Edital Nº 02/2018/IEDS, de 15 de março de 2018. 
- Edital Nº 03/2018/IEDS, de 15 de março de 2018. 
- Lei Federal Nº12772/2012. 
 

 
DAS ALEGAÇÕES: 
 

“[...] os editais contém vícios que podem levar a anulação do edital.” 
 
“Observe que não há nenhuma restrição quanto a um professor se 
candidatar ao posto de vice-coordenador em forma simultânea ao de 
coordenador. Se não há nada em contrário isto deveria ser permitido.” 
 
“Também foi me indicado que eu não poderia participar devido ao artigo 
2.1.1_b [...]” ... “Quero manifestar que o Colegiado do Curso de 
Engenharia de Energias é um órgão do Instituto de Engenharias e não 
possui órgãos. Como pode ver aqui há um princípio de nulidade. ” 
 
“O processo eleitoral descrito no eidtal encontra-se em consonância 
com o previsto no regimento e no estatuto da UNILAB só que eu 
gostaria de saber se haverá consulta informal à comunidade por que 
isto não está previsto no edital de convocatória à eleição. ” 

 



 

“Por todo o mencionado solicito que o processo eleitoral seja cancelado 
e seja feito um novo edital que sare todas os aspectos mencionados 
inclusive que haja uma previsão de data para a eleição. ” 

 
 
DA ANÁLISE 

 
Embora o requerente não tenha sido específico quando fala de vícios nos editais, esta 
Comissão publicou aditivos para dirimir erros. 

 
É permitido concorrer em ambos os editais simultaneamente, entretanto, deve-se levar 
em consideração o que diz o item 1.1. alínea b do 1º Termo Aditivo ao Edital nº: 
003/2018 de Eleição para Vice-coordenador do Colegiado do Curso de Engenharia de 
Energias. 

 
O item 2.1.1 alínea b de ambos os editais foram retificados, eliminando quaisquer 
razões para nulidade. 

 
Embora a consulta informal não seja de responsabilidade dessa Comissão, este 
importante processo foi levado em consideração, conforme divulgado previamente aos 
membros do colegiado via e-mail. Em virtude disso, o cronograma foi pensado de 
forma que os eventos próprios da consulta sejam realizados antes da eleição formal.  

 
Não há justificativa e motivação para o cancelamento dos editais, principalmente, após 
a publicação dos termos aditivos aos editais nº 02 e 03/2018/IEDS, os quais tratam 
das inconsistências e ajustam os cronogramas. 
 
 
DA CONCLUSÃO 
 

 
Por acreditar ter sanado todas as dúvidas do requerente, respeitado todos os aspectos 
legais e dando oportunidade, ao prorrogar as inscrições, a todos os interessados a se 
candidatarem, essa Comissão Eleitoral INDEFERE o pedido de cancelamento do 
Edital. 
 
Este é o parecer da Comissão Eleitoral, salvo melhor juízo. 
 
 
 
 

 
 

Acarape - CE, 22 de março de 2018. 
 

 

A Comissão Eleitoral. 
 


