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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 15/2021 – PPGICAL - ELEIÇÃO PARA 
COORDENADOR(A) E VICE-COORDENADOR(A) DO PPGICAL BIÊNIO 

NOVEMBRO/2021-NOVEMBRO/2023 
 
A Presidente da Comissão Eleitoral do Programa de Pós-Graduação em Integração 
Contemporânea da América Latina (PPGICAL) da Universidade Federal da Integração Latino-
Americana (UNILA), designada pela Portaria nº 23/2021/Ilaesp, publicada no boletim de serviço 
nº 73, de 13 de Agosto de 2021, no uso de suas atribuições, resolve tornar público, pelo presente 
Edital, a retificação do processo eleitoral para escolha do(a) coordenador(a) e vice-coordenador(a) 
do Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea na América Latina para o biênio 
novembro/2021 – novembro/2023. 

 
1. Considerando o disposto no item 2. DOS(AS) ELEITORES(AS): 

 

Onde se lê: 

2.1. Votam nesta eleição, conforme a Instrução Normativa PRPPG Nº 01/2021 que regulamenta 
as normas gerais da pós-graduação no âmbito da UNILA, o colegiado do programa, composto 
por membros docentes, discentes e técnico-administrativo. 

 

Leia-se: 

2.1. Votam nesta eleição, os(as) discentes regularmente matriculados no Programa de Mestrado 
em Integração Contemporânea da América Latina - UNILA, constantes da relação nominal 
fornecida pela Secretaria Acadêmica do Programa; os(as) docentes permanentes e 
colaboradores(as) vinculados/as ao PPGICAL e servidores(as) do quadro técnico do Programa.  

 

2. Considerando o disposto no item 4. DA APURAÇÃO: 

 

Onde se lê: 

4.3 A apuração dos votos será realizada de forma eletrônica, por meio do SIGEleição. 

 

Leia-se e acrescenta-se: 

4.3 A apuração dos votos será realizada de forma eletrônica, por meio do SIGEleição, de acordo 
com a prática universitária e na forma da legislação vigente, previsto no caput do Art. 176 do 
Regimento Geral da UNILA, com base nos cálculos abaixo: 
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a. VFi = (0,33xPi / P) + (0,33xTi / T) + (0,33xEi / E) 

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

 

Sendo: 

VFi : índice que indicará a classificação final da chapa “i” 

Pi : número de votos válidos da categoria docente para a chapa “i” 

Ti : número de votos válidos da categoria dos técnicos administrativos para a chapa “i” 

Ei : número de votos válidos da categoria discente para a chapa “i” 

P: número total de votos válidos da categoria docente 

T: número total de votos válidos da categoria dos técnicos administrativos 

E: número total de votos válidos da categoria discente 

 

3. Considerando o disposto no item 5. DOS RESULTADOS: 

 

Onde se lê: 

5.1 Caso haja mais de uma chapa, será considerada eleita a chapa que obtiver o maior número de 
votos dentre os votos válidos.  
 

Leia-se e acrescenta-se:  

5.1 Caso haja mais de uma chapa, será considerada eleita a chapa que obtiver o maior número de 
votos dentre os votos válidos. Caso ocorra divergência entre as duas formas de cálculo, caberá ao 
Colegiado do PPG-ICAL definir a fórmula a ser utilizada, considerando a prerrogativa do item 
XV do art. 17º da Instrução Normativa no 01/2021/PRPPG. 
 
 
4. Disposições finais  
 
4.1 As demais disposições do Edital nº 15/2021 - PPGICAL permanecem inalteradas.  
 
4.2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação 
 

Foz do Iguaçu, 09 de setembro de 2021. 
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Senilde Alcântara Guanaes 

Presidenta da Comissão Eleitoral  

Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América Latina - PPGICAL 
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