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EDITAL Nº 02/2021 DE 07 DE JUNHO DE 2021 – CEL/ILAESP

A Comissão Eleitoral Local do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e
Política, instituída e nomeada pela Portaria nº 12/2021/ILAESP, de 11 de maio de 2021,
conforme decisão do Conselho do Instituto de 22 de abril de 2021, torna público este Edital,
que retifica o Edital nº 01/2021/CEL-ILAESP de 03 de junho de 2021

1. Altera-se o item 7.4, da seguinte forma:

Onde se lê:
7.4 A fim de assegurar que a consulta para Diretor(a) e Vice-Diretor(a) realizar-se-á de
acordo com a prática universitária e na forma da legislação vigente, previsto no caput do Art.
176 do Regimento Geral da UNILA, a Comissão Eleitoral Local encaminhará ao Conselho do
Instituto os resultados da consulta à comunidade acadêmica com os seguintes cálculos:

a. VFi = (0,33xPi / P) + (0,33xTi / T) + (0,33xEi / E)
b. VFi = (0,75xPi / P) + (0,15xTi / T) + (0,15xEi / E)

Leia-se:
7.4 A fim de assegurar que a consulta para Diretor(a) e Vice-Diretor(a) realizar-se-á de
acordo com a prática universitária e na forma da legislação vigente, previsto no caput do Art.
176 do Regimento Geral da UNILA, a Comissão Eleitoral Local encaminhará ao Conselho do
Instituto os resultados da consulta à comunidade acadêmica com os seguintes cálculos:

a. VFi = (0,33xPi / P) + (0,33xTi / T) + (0,33xEi / E)
b. VFi = (0,7xPi / P) + (0,15xTi / T) + (0,15xEi / E)

2. Altera o cronograma do edital (item 8) da seguinte forma:

Onde lê-se:
Publicação do edital 02 de junho

Período de interposição de recursos ao edital 03-04 de junho

Período de inscrição das candidaturas 07-10 de junho

Publicação da lista dos eleitores 11 de junho

Publicação do deferimento das candidaturas 11 de junho



Período para interposição de recurso relativo às inscrições das
candidaturas e lista de eleitores 12-15 de junho

Homologação das candidaturas 18 de junho

Período de campanha 19 de junho a 06 de
julho

Dia de Votação 07 - 08 de julho

Apuração e divulgação do resultado 09 de julho

Período para recursos relativos ao resultado 10-12 de julho

Homologação dos resultados pela Comissão Eleitoral Local 14 de julho

Data prevista para Reunião Extraordinária CONSUNI 15 de julho

Leia-se:
Publicação do edital 02 de junho

Período de interposição de recursos ao edital 03-04 de junho

Período de inscrição das candidaturas 08-17 de junho

Publicação da lista dos eleitores 18 de junho

Publicação do deferimento das candidaturas 18 de junho
Período para interposição de recurso relativo às inscrições das
candidaturas e lista de eleitores 19-21 de junho

Homologação das candidaturas 22 de junho

Período de campanha 23 de junho a 06 de
julho

Dia de Votação 07 - 08 de julho

Apuração e divulgação do resultado 09 de julho

Período para recursos relativos ao resultado 10-12 de julho

Homologação dos resultados pela Comissão Eleitoral Local 14 de julho

Data prevista para Reunião Extraordinária CONSUNI 15 de julho
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