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EDITAL N. 04/2021

A Comissão Eleitoral Local do Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e

Território - CEL-ILATIT, instituída pela Portaria UNILA Nº 63, de 04 de março de 2020,

Portaria Nº 5, de 09 de abril de 2021 e Portaria UNILA Nº 7, de 09 de abril de 2021, torna

pública a Retificação do Edital 01/2021 - Regulamento da consulta prévia à comunidade

acadêmica do Instituto e suas subunidades para a escolha de Diretor(A) e Vice-Diretor(A)

do Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território (ILATIT), conforme

a seguir especificado:

1. Onde se lê:

“...11.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral Local.

11.5. O resultado da consulta prévia à comunidade será encaminhado ao

CONSUNI-ILATIT para subsidiar a eleição no Conselho do Instituto, conforme Resolução

CONSUNI-ILATIT 20/2021”

1.1 Leia-se:

“...13.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral Local.

13.5. O resultado da consulta prévia à comunidade será encaminhado ao

CONSUNI-ILATIT para subsidiar a eleição no Conselho do Instituto, conforme Resolução

CONSUNI-ILATIT 20/2021”

2. Onde se lê:

APÊNDICE B – CALENDÁRIO ELEITORAL

Publicação do Edital - Regulamento

Eleitoral e lista de docentes elegíveis.
04 de junho de 2021.

Recebimento de recursos quanto ao

Regulamento Eleitoral e lista de docentes

elegíveis.

07 de junho de 2021

Resultado da análise dos recursos quanto 09 de junho de 2021.



ao Regulamento Eleitoral e lista de

docentes elegíveis.

Recebimento das inscrições de

candidatura.
09 de junho a 13 de junho de 2021.

Publicação das candidaturas deferidas e

listas de eleitores qualificados a votar.
14 de junho de 2021.

Prazo para recebimento de recursos

quanto à lista de eleitores qualificados e

inscrições para candidaturas.

16 de junho de 2021.

Homologação final das candidaturas e

eleitores qualificados para votar.
18 de junho de 2019.

Campanha Eleitoral. de 18 de junho a 04 de julho de 2019.

Fim do período de Campanha Eleitoral. 05 de julho de 2021.

Realização da consulta eletrônica.
05 de julho de 2019, das 09:30 até às

23:59

Apuração do resultado da consulta

eletrônica.
06 de julho de 2021.

Divulgação do resultado provisório. 07 de julho de 2021.

Recebimento de recursos quanto ao

resultado provisório
08 de junho de 2019,.

Resultado das análises de recurso;

Homologação do resultado final e

encaminhamento ao CONSUNI-ILATIT

09 de julho de 2019.

2.1 Leia-se:

APÊNDICE B – CALENDÁRIO ELEITORAL

Publicação do Edital - Regulamento

Eleitoral e lista de docentes elegíveis.
04 de junho de 2021.

Recebimento de recursos quanto ao

Regulamento Eleitoral e lista de docentes

elegíveis.

07 de junho de 2021



Resultado da análise dos recursos quanto

ao Regulamento Eleitoral e lista de

docentes elegíveis.

09 de junho de 2021.

Recebimento das inscrições de

candidatura.
09 de junho a 13 de junho de 2021.

Publicação das candidaturas deferidas e

listas de eleitores qualificados a votar.
14 de junho de 2021.

Prazo para recebimento de recursos

quanto à lista de eleitores qualificados e

inscrições para candidaturas.

16 de junho de 2021.

Homologação final das candidaturas e

eleitores qualificados para votar.
18 de junho de 2021.

Campanha Eleitoral. de 18 de junho a 04 de julho de 2021.

Fim do período de Campanha Eleitoral. 05 de julho de 2021.

Realização da consulta eletrônica.
05 de julho de 2021, das 09:30 até às

23:59

Apuração do resultado da consulta

eletrônica.
06 de julho de 2021.

Divulgação do resultado provisório. 07 de julho de 2021.

Recebimento de recursos quanto ao

resultado provisório
08 de julho de 2021.

Resultado das análises de recurso;

Homologação do resultado final e

encaminhamento ao CONSUNI-ILATIT

09 de julho de 2021.
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