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RETIFICAÇÃO 

 

EDITAL CAN 01/2021 ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOCENTES NA COMISSÃO 

ACADÊMICA NACIONAL – CAN – MANDATO 2021.1- 2022.1 

 

Onde lê-se: 

CAPÍTULO II 

DO CRONOGRAMA 

 

Art.  2º A eleição será realizada nos dias 22 e 23 de março de 2021 das 08h às23h59min. 

 

Parágrafo único. Para fins de detalhamento do processo são fixadas as seguintes atividades e 

datas/períodos: 
 

ATIVIDADE DATAS/PERÍODOS 

Divulgação do Edital 22 de fevereiro de 2021 

Inscrição de candidatos 06 à 10 de março de 2021 

Homologação e publicação dos candidatos inscritos Até 14 de março de 2021 

Período para a campanha eleitoral 14 a 21 de março de 2021 

Eleições 22 e 23 de março de 2021 

Prazo para interposição de recurso da apuração do resultado Até 24 de março de 2021 às 17h 

Publicação dos nomes dos representantes eleitos no sítio do 

PROFNIT Nacional 
25 de março de 2021 

Previsão de posse 01 de abril de 2021 

 

Leia-se: 

CAPÍTULO II 

DO CRONOGRAMA 

 

Art.  2º A eleição será realizada nos dias 31 de março e 01 de abril de 2021 das 08h às 23h59min 

(horário de Brasília). 

 

Parágrafo único. Para fins de detalhamento do processo são fixadas as seguintes atividades e 

datas/períodos: 
 

ATIVIDADE DATAS/PERÍODOS 

Divulgação do Edital 22 de fevereiro de 2021 

Inscrição de candidatos 06 à 19 de março de 2021 

Publicação dos candidatos inscritos Até 22 de março de 2021 

Homologação dos candidatos inscritos Até 24 de março de 2021 

Período para a campanha eleitoral 24 a 30 de março de 2021 

Eleições 31 de março e 01 de abril de 2021 

Publicação dos nomes dos representantes eleitos no sítio do 

PROFNIT Nacional  
Até 02 de abril de 2021 às 17h 

Prazo para interposição de recurso da apuração do resultado 05 de abril de 2021 

Homologação dos nomes dos representantes eleitos no sítio do 

PROFNIT Nacional 
06 de abril de 2021 

Previsão de posse 08 de abril de 2021 
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Onde lê-se: 

 

Art. 8º Em razão de incompatibilidade de algum candidato caberá recurso para impugnação de 

candidato, até às 23h59min 12 de março de 2021, mediante e-mail dirigido à secretaria do PROFNIT 

Nacional. 

 

Leia-se: 

 

Art. 8º Em razão de incompatibilidade de algum candidato caberá recurso para impugnação de 

candidato, até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 23 de março de 2021, mediante e-mail dirigido 

à secretaria do PROFNIT Nacional. 

 

 

 

Onde lê-se: 

 

Art. 10 Os nomes dos candidatos deverão ser homologados pela comissão eleitoral até o dia 14 de 

março de 2021. 

 

Leia-se: 

 

Art. 10 Os nomes dos candidatos deverão ser homologados pela comissão eleitoral até o dia 24 de 

março de 2021. 

 

 

 

Onde lê-se: 

 

Art. 18 O horário de abertura do sistema para recepção nos dias 22 e 23 de março de 2021 das 8h 

às 23h59min. 

 

Leia-se: 

 

Art. 18 O horário de abertura do sistema para recepção nos dias 31 de março e 01 de abril  de 

2021 das 8h às 23h59min (horário de Brasília). 

 

 

 

Onde lê-se: 

 

Art. 22 O resultado será divulgado a partir do dia 25 de março de 2021, no sítio eletrônico do 

PROFNIT Nacional. 

 

Leia-se: 

 

Art. 22 O resultado será divulgado a partir do dia 02 de abril de 2021, no sítio eletrônico do PROFNIT 

Nacional. 
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