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Às 14h00 do dia 16 de maio de 2019 foi realizada a 1ª (primeira) reunião ordinária do ano da Comissão Eleitoral
Local (CEL), do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN), instituída pelas
Portarias UNILA nº. 081 e nº. 224, de 22 de fevereiro de 2019 e 08 de maio de 2019, publicadas nos Boletins de
Serviços UNILA nº. 426 e nº. 443, na sala de reuniões, espaço nº. 03, bloco nº. 04 do campus PTI. Estavam
presentes à reunião a servidora Eralcilene Moreira Terezio, na qualidade de presidente; a servidora Adriana
Flores de Almeida, na qualidade de vice-presidente; o servidor Erwin Becker Marques, membro suplente, na
qualidade de representante dos Técnico-Administrativos em Educação (TAE’s); os servidores Henrique Cesar
Almeida, Jorge Luis Maria Ruiz e Grazielle de Oliveira Setti Gibin, na qualidade de representantes docentes. Os
membros da Comissão reuniram-se para discutir os seguintes pontos de pauta: : deu-sei) Designação da CEL
ciência das portarias que designaram os membros da CEL; : deu-se ciência dos regulamentos queii) Eleições
determinam a realização de eleições para: Coordenador e Vice-Coordenador dos cursos de graduacao vinculados
ao ILACVN; Coordenador e Vice-Coordenador dos Centros Interdisciplinares do ILACVN; representação
docente no Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN); representações
discentes nas Comissões Acadêmicas de Ensino, Pesquisa e Extensão do ILACVN e no Conselho do Instituto
(CONSUNI-ILACVN); : informou-se que são necessários, ao menos, 04 (quatro)iii) Quórum para reuniões
representantes da CEL para realizar as reuniões da CEL; : acordou-se por designariv) Designação de Secretário
o servidor Erwin Becker Marques como Secretário da CEL, a quem compartilhará os documentos das eleições
com a Presidência da Comissão, revisará sua formatação e os publicará; v) acesso aos sistemas de gestão da

: decidiu-se por solicitar ao ILACVN o acesso ao correio eletrônico, aos memorandos e processosUNILA
administrativos da CEL nos sistemas de gestão da UNILA, a serem utilizados pela presidente, vice-presidente e
secretário da CEL; : deu-se ciência do requerimento do Programa devi) Eleições do Colegiado do PPG-BC
Pós-Graduação em Biociências (PPG-BC) que solicita da CEL a realização de eleições para representação
docente e discente de seu Colegiado. Decidiu-se por comunicar a Coordenação do PPG-BC sobre a
impossibilidade de realizar a eleição solicitada sem a aprovação prévia de Resolução do Conselho do Instituto
(CONSUNI-ILACVN) sobre o tema, o que impede o atendimento do requerimento no momento; vii) Eleições do

: deu-se ciência do requerimento do Programa de Pós-Graduação em BiodiversidadeColegiado do PPG-BN
Neotropical (PPG-BN) que solicita da CEL a realização de eleições para representação docente de seu Colegiado.
Decidiu-se por comunicar a Coordenação do PPG-BN sobre a possibilidade de realizar a eleição solicitada em
razão da aprovação prévia de seu Regimento Interno pelo Conselho Universitário da UNILA (CONSUN) sobre o
tema, o que autoriza o atendimento do requerimento; :viii) Elaboração dos regulamentos das eleições
decidiu-se por elaborar os editais que regulamentarão as eleições a partir da Resolução ILACVN nº. 04, de 27 de
março de 2019, do Conselho do ILACVN (CONSUNI), publicada no Boletim de Serviço UNILA nº. 435; ix)

: decidiu-se porEleições das coordenações dos cursos de graduação do ILACVN no período 2019 a 2021
modificar e aprovar proposta apresentada pela presidente da CEL para as eleições das coordenações dos cursos de
graduação do ILACVN, no período 2019 a 2021, que exigirá ficha de inscrição com foto dos candidatos e
dispensará a formação de mesas eleitorais, mesários e fiscais de urna, visto a opção por realizar as votações à
distância em plataforma digital pelo Sistema Integrado de Gestão de Eleições (SIGEleição)
<https://sig.unila.edu.br/sigeleicao/>, o que resultou no EDITAL CEL/ILACVN nº. 01/2019, cuja redação e
publicação foi autorizada por unanimidade, após consulta prévia e eletrônica da versão final por todos os
membros da CEL; : decidiu-se por publicar no regulamento as listas dex) Lista de candidatos elegíveis
candidatos elegíveis, cuja elaboração da lista de docentes elegíveis ficou a cargo dos servidores Eralcilene
Moreira Terezio, Adriana Flores de Almeida, Henrique Cesar Almeida, Jorge Luis Maria Ruiz e Grazielle de
Oliveira Setti Gibin; : decidiu-se por publicar posteriormente, em editalxi) Lista de eleitores aptos a votar
distinto, após a homologação das inscrições dos candidatos, as listas de eleitores aptos a votar, cuja elaboração da
lista de docentes ficou a cargo dos servidores Eralcilene Moreira Terezio, Adriana Flores de Almeida, Henrique
Cesar Almeida, Jorge Luis Maria Ruiz e Grazielle de Oliveira Setti Gibin; a lista de eleitores discentes e TAE’s
ficou a cargo do servidor Erwin Becker Marques; xii) Eleição e votação por alunos de cursos de

: após discussões, decidiu-se por permitir que alunos de cursos de pós-graduação latopós-graduação lato sensu
sensu votem e sejam eleitos nas eleições representativas, pois não há restrições nos regulamentos da UNILA; xiii)

: decidiu-se por programar as próximas reuniões da CEL nas datas de avaliação deAgenda de reuniões
candidaturas, dos eleitores, da apuração da votação e dos recursos administrativos, passível de alteração em caso
de ocorrer contratempos. Não havendo mais pontos de pauta a tratar, encerrou-se a reunião às 16h45 horas, sendo
lavrada esta Ata, assinada por mim, Erwin Becker Marques, Secretário da CEL; e pela presidente da CEL.
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