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A COMISSÃO ELEITORAL LOCAL DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ARTE, CULTURA E
HISTÓRIA – CEL/ILAACH, instituída e nomeada pela Portaria nº 23/2021 - ILAACH, de 15 de
setembro de 2021, publicada no Boletim de Serviço n⁰ nº 96, de 17 de Setembro de 2021,
alterada pela Portaria nº 5/2022/ILAACH, de 22 de fevereiro de 2022, publicada no Boletim
de Serviço nº 37, de 23 de fevereiro de 2022, torna público o presente Edital, que apresenta
resposta ao recurso interposto ao resultado parcial para o cargo de Coordenador(a) e
Vice-coordenador(a) do curso de graduação Mediação Cultural - Artes e Letras, nos termos
da Resolução COSUEN N° 008/2014, de 03 de julho de 2014; da Resolução COSUEN N°44, de
1° de dezembro de 2014; da Resolução COSUEN N°017, de 09 de março de 2017; e do
Regimento Geral da UNILA.

1 RESPOSTA DE RECURSO

Em análise ao recurso impetrado pela Chapa 01, na data de 13 de junho de 2022, a
Comissão Eleitoral Local - ILAACH decidiu pelo INDEFERIMENTO, conforme as seguintes
considerações:

Considera-se o recurso intempestivo, pois os itens citados fazem alusão ao Edital n°
01/2022/CEL-ILAACH do presente processo eleitoral, no qual está anexa a lista dos eleitores.
Neste mesmo edital consta o cronograma para recursos em relação à lista de eleitores (dias
27, 28 e 29 de março de 2022), sendo que não houve apresentação de recursos nesse prazo.
Destaca-se, ainda, que durante o pleito eleitoral, de 07 a 08 de junho de 2022, tanto a
Comissão Eleitoral quanto o setor de TI da Unila estavam de plantão para corrigir eventuais
desconformidades. No entanto, não houve nenhuma reclamação em relação à
impossibilidade de votação. Em consulta a lista de votantes, também verifica-se que a
professora Maria Inês Amarante não participou do pleito, não justificando, portanto, o
recurso relacionado ao seu nome na lista. Desta forma, a solicitação é indeferida.”

JULIANA FATIMA SERRAGLIO PASINI
15 de Junho de 2022
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