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EDITAL DE PROCESSO DE CONSULTA À COMUNIDADE ACADÊMICA 

PARA ESCOLHA DO/A DIRETOR/A E VICE-DIRETOR/A DO INSTITUTO DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, PARA O QUADRIÊNIO 2018-2022. 

 

ADITIVO I 

 

A Comissão Consultiva responsável por conduzir o processo de Consulta Informal à 

Comunidade Acadêmica para escolha de Diretor/a e Vice-Diretor/a do ICSA, após reunião 

com a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), onde foi constatado a impossibilidade 

de realização da Consulta via SIGA-A (SigEleição), visto que o referido sistema “está em 

sua versão beta, e algumas funcionalidades de segurança ainda não foram devidamente 

testadas e com isso a disponibilização do sistema para a eleição vigente está condicionada 

à aplicação de uma força de trabalho para conclusão das funcionalidades ainda não 

disponíveis”, resolve alterar alguns itens do edital e adicionar outros, conforme segue: 

 

ORIGINAL: 

4.3. A votação ocorrerá de forma uninominal, nos dias 13 e 14 de setembro de 2018, das 

9h do dia 13/ 09/ 18 às 16h do dia 14/ 09/ 18 pelo Sistema SigEleições no SIGAA.  

4.3.1. Para exercer o direito de voto, o/a votante deverá acessar o sistema 

SigEleição no SIGAA através de seu login e senha. 

4.3.2. Para ter o voto validado, o/a votante deverá preencher a cédula eletrônica 

de votação no SigEleição e confirmar o voto. 

4.3.3. Terminada a votação, a apuração dos votos será feita pela Comissão 

Consultiva, através das informações cedidas pela DTI no Sistema SigEleições,  a partir das 

16h do dia 14 de setembro de 2018 na sala da Direção do ICSA.  A apuração poderá ser 

acompanhada pelos/as candidatos/as ou por seus representantes devidamente autorizados. 

ALTERAÇÃO PARA: 

4.3. A votação ocorrerá, em escrutínio secreto, de forma uninominal, nos dias 13, 14 e 15 de 

setembro de 2018. Nos dias 13 e 14 de setembro, das  9h às 16h, na sala 218 (Bloco A) 

Campus das Auroras e no dia 15 de setembro na sala de Vídeo-Conferência em Liberdade de 

9h às 12h. 

               4.3.1. Para exercer o direito de voto, o/a votante deverá se apresentar no local de 

votação munido de documento original de identificação com foto (RG, RNE, CTPS, 

Passaporte ou Carteira de Estudante). 

4.3.2. Para ter o voto validado, o votante deverá preencher a cédula de votação em 

que haja assinatura da Comissão Consultiva no verso. 
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4.3.3.   Para cada categoria votante, haverá uma cor de cédula: docentes (verde), 

técnicos administrativos (azul) e discentes (branca). 

4.34. Na seção de votação haverá uma mesa receptora de votos, com membros da 

Comissão Consultiva. 

4.3.5. Na seção de votação será permitido a presença de 1 (um) fiscal escolhido por 

cada candidato e credenciado junto à Comissão Consultiva. 

4.3.6. A apuração dos votos será feita pela Comissão do Processo Consultivo e 

poderá ser acompanhada pelos/as candidatos/as ou por seus representantes devidamente 

autorizados. 

4.3.7. Terminada a votação, proceder-se-á a apuração dos votos, sendo divulgado 

o Resultado Parcial da eleição no dia 15 de setembro, no mural da Coordenação do Curso 

de Administração Pública Presencial, no Campus da Liberdade, e, posteriormente, 

divulgados mural do ICSA e no site da universidade no dia 17 de setembro, na página: 

http://www.unilab.edu.br/editais-icsa. 

Observação: os demais itens do edital permanecem inalterados. 

CRONOGRAMA (ATUALIZADO) 

 

Publicação do Edital 30/ 08/ 18 

Publicação da lista final de candidatos 06/ 09/ 18 

Debate com (e entre) candidatos Até o dia 12/ 09/ 18 

Consulta – Votação Dias 13, 14 Campus das Auroras, sala 

218, bloco A 

Dia 15, Sala de Vídeo-Conferência, 

Liberdade 

Apuração dos votos 15/ 09/ 18 

Divulgação do Resultado Parcial 15/ 09/ 18 

Recursos contra o resultado Até 21/ 09/ 18 

Divulgação do Resultado Final 25/ 09/ 18 

 

Redenção (CE), 04 de setembro de 2018. 
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