
Recursos Interpostos às listas dos itens 3.3.1 e 3.3.2 do edital 

 

DADOS DO(A) REQUERENTE 

Nome Completo: 
 Ana Paula Araujo Fonseca  

E-mail Institucional: 
 ana.araujo@unila.edu.br  

RECURSO 

Recurso dirigido à: Comissão Eleitoral Local do Instituto Latino-americano de Arte, Cultura e História – 
CEL/ILAACH 

Motivo do Recurso: 
  

 Meu nome não consta na lista de eleitores e nem na de elegíveis, porém sou docente do ILAACH desde o dia 16 

de maio de 2019, quando foi efetivada minha redistribuição para a Unila. Estou lotada no CENTRO 

INTERDISCIPLINAR DE ANTROPOLOGIA E HISTÓRIA – CIAH, área Educação.  

  

Local e data: Foz do Iguaçu, 24 de julho de 2019. 

  
DECISÃO DO RECURSO (Para uso da CEL-ILAACH) 

( ) Indeferido ( X ) Deferido 

Motivo: 
 

A Comissão Eleitoral Local do ILAACH (CEL-ILAACH) analisou o recurso e, após a conferencia da lista de 

servidores docentes fornecida pela PROGEPE, confirmou a vinculação da requerente com o CIAH e com o 

ILAACH, constatando assim o equivoco da ausência de seu nome nos anexos I e II (listas nominais de Docentes 

Elegíveis e Eleitores/as, respectivamente), razão pela qual o recurso foi deferido e o edital será retificado com a 

devida inclusão de seu nome nas listas. 

  
Representante da CEL-ILAACH: Bernardo Teodorico Costa Souza 
Local e data: Foz do Iguaçu, 25 de Julho de 2019 

 

 

 

 

 

 



DADOS DO(A) REQUERENTE 

Nome Completo:  Miguel Antonio Ahumada Cristi (Professor)  

E-mail Institucional:  miguel.cristi@unila.edu.br  

RECURSO 

Recurso dirigido à: Comissão Eleitoral Local do Instituto Latino-americano de Arte, Cultura e História – 
CEL/ILAACH 

Motivo do Recurso: 
  

 No EDITAL No 01/2019 DE 24 DE JULHO DE 2019 – CEL ILAACH Meu nome não aparece no ANEXO I - 

LISTA NOMINAL DE DOCENTES ELEGÍVEIS nem no ANEXO II - LISTA NOMINAL DE DOCENTES 

ELEITORES.  

Solicito a incorporação do meu nome em ambas listas.  

Em anexo a este recurso, enviado por e-mail, envio impressão do meu SIGAA onde consta meu vínculo com o 

ILAACH e com o Centro Interdisciplinar de Letras e Artes, do qual sou o atual Coordenador. É ilógico não ter 

vínculo como para que meu nome não esteja em ambas listas. Tenho direito de poder me inscrever como elegível 

quanto eleitor.  

Solicito que isto seja comunicado, de parte da Comissão, para os TAES que laboram com SIGAeleições, para 

não ter futuras surpresas.  

Atte., Miguel Cristi  

Local e data: Foz do Iguaçu, 24 de julho de 2019. 

  
DECISÃO DO RECURSO (Para uso da CEL-ILAACH) 

( ) Indeferido ( X ) Deferido 

Motivo: 
 

A Comissão Eleitoral Local do ILAACH (CEL-ILAACH) analisou o recurso e, após a conferencia da lista de 

servidores docentes fornecida pela PROGEPE, confirmou a vinculação do requerente com o CILA e com o 

ILAACH, constatando assim o equivoco da ausência de seu nome nos anexos I e II (listas nominais de Docentes 

Elegíveis e Eleitores, respectivamente), razão pela qual o recurso foi deferido e o edital será retificado com a 

devida inclusão de seu nome nas listas. 



 
Representante da CEL-ILAACH: Bernardo Teodorico Costa Souza 
Local e data: Foz do Iguaçu, 25 de Julho de 2019. 

 

 


