
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL Nº 10/2019 - CEL/ILACVN (10.01.06.03.04.05) 

 23422.009471/2019-11Nº do Protocolo:
Foz do Iguaçu-PR, 22 de Julho de 2019

Às 13h00 do dia 19 de junho de 2019 foi realizada a 10ª (décima) 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: i) Eleições complementares das
coordenações dos cursos de graduação do ILACVN para o período 2019 a 2021: após constatar a inexistência de
recursos administrativos submetidos nas condições e prazos dispostos no Edital CEL-ILACVN nº. 04/2019,
publicado no Boletim de Serviço UNILA nº. 451, decidiu-se por divulgar a relação final de eleitores docentes e
discentes qualificados para votar nas eleições das coordenações dos cursos de graduação de Licenciatura em
Matemática; Licenciatura em Química; e Bacharelado em Saúde Coletiva, do ILACVN para o período 2019 a
2021, abrindo-se prazo para a campanha eleitoral nas condições dispostas no regulamento, o que resultou no
Edital CEL/ILACVN nº. 010/2019, cuja redação e publicação foi autorizada por unanimidade, após consulta
prévia e eletrônica da versão final por todos os membros da CEL. Não havendo mais pontos de pauta a tratar,
encerrou-se a reunião às 14h00 horas, sendo lavrada esta Ata, assinada por mim, Erwin Becker Marques,
Secretário da CEL; e pela presidente da CEL.
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