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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA  

Comissão Receptora e Escrutinadora  

TERMO ADITIVO AO EDITAL 06/2018 

 

 

Edital do processo eleitoral de escolha de Coordenador e de Vice-Coordenador do 

Mestrado Interdisciplinar em Humanidades (MIH) Unilab  

Biênio 2018-2020 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

A Comissão Receptora e Escrutinadora, no uso de suas atribuições, criada para conduzir 

o processo eleitoral para a escolha de docentes para o cargo de Coordenador e Vice-

Coordenador do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades (MIH) da Unilab, 

designada por representantes discentes, docentes e técnicos, reunidos no dia 27 de 

setembro de 2018, no Campus Auroras, resolve prorrogar e torna público o prazo para as 

inscrições ao processo seletivo do Edital de Abertura do processo eleitoral para a escolha 

dos cargos Coordenador e Vice Coordenador do Mestrado Interdisciplinar em 

Humanidades (MIH) da Unilab, gestão 2018-2020 conforme cronograma anexo. 

CRONOGRAMA 

Publicação do Edital 08 de outubro de 2018, segunda-feira. 

 

*Inscrição dos candidatos, por meio de 

Ficha de Inscrição, assinada, enviada para 

os seguintes endereços eletrônicos: 

mih@unilab.edu.br e 

arilsondsg@unilab.edu.br  

17 de outubro, quarta-feira, até às 23h59. 

Publicação da lista final de candidatos. 18 de outubro, quinta-feira, às 17h. 

Recursos às inscrições de candidaturas 22 de outubro, segunda-feira, às 17h. 

Debate com (e entre) Candidatos a ser 

realizado no Colegiado do MIH. 

23 de outubro, terça-feira, às 14h. 

Início da votação. 23 de outubro, terça-feira, às 15h. 

Apuração dos votos. 23 de outubro, terça-feira, às 15h30. 

Divulgação do resultado parcial 23 de outubro, terça-feira, às 17h. 
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Recursos contra o resultado 30 de outubro, terça-feira, às 17h. 

Divulgação do resultado final e ratificação 

do resultado pelo Colegiado do MIH. 

31 de outubro, quarta-feira, às 17h. 

 

Redenção, 16 de outubro de 2018. 

 

Comissão Receptora e Escrutinadora 

Arilson dos Santos Gomes (Docente) 

Fabio Paulino de Oliveira (TAE - Discente) 

Márcia Maria Bezerra Gomes Cabral (TAE) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


