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Às 13h00 do dia 22 de julho de 2019 foi realizada a 21ª (vigésima 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 G-101-1, prédio Ginásio do campus Jardim
Universitário. 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); o servidor
Henrique Cesar Almeida, na qualidade de representante docente. Os membros da Comissão reuniram-se para
discutir os seguintes pontos de pauta: i) Eleições das representações docentes do Colegiado do Programa de

: após constatar a inexistência de recursosPós-Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN)
administrativos submetidos nas condições e prazos dispostos no Edital CEL-ILACVN nº. 018/2019, publicado no
Boletim de Serviço UNILA nº. 463, decidiu-se por ratificar os votos apurados e divulgados pelo Edital CEL nº.
020/2019, publicado no Boletim de Serviço UNILA nº. 463, bem como divulgar o resultado final das eleições das
representações docentes do Colegiado do PPG-BN, vinculado ao ILACVN, para o período 2019 a 2021. Das
representações do corpo docente permanente do PPG-BN, lotado no ILACVN, ficam eleitos como membros
titulares o Dr. Luiz Henrique Garcia Pereira (Candidatura nº. 01); o Dr. Peter Löwenberg Neto (Candidatura nº.
02); e o Dr. Fernando César Vieira Zanella (Candidatura nº. 03), por obterem a quantidade mínima de votos
válidos necessários, observados os critérios de desempate do regulamento. O Dr. Michel Rodrigo Zambrano
Passarini (Candidatura nº. 04) fica eleito como membro suplente, em razão dos critérios de desempate previstos
pelos itens 7.6 a 7.8 do regulamento, por tratar-se de docente de menor antiguidade na UNILA dentre os
candidatos com mesmo número de votos. Das representações do corpo docente colaborador ou permanente do
PPG-BN, não lotado no ILACVN, fica eleito como membro titular o Dr. Lucas de Moraes Aguiar (Candidatura
nº. 05), por obter a quantidade mínima de votos válidos necessários, observados os critérios de desempate do
regulamento. A Dra. Ana Alice Aguiar Eleutério (Candidatura nº. 06) fica eleita como membro suplente, em
razão dos critérios de desempate previstos pelos itens 7.6 a 7.8 do regulamento, por tratar-se de docente de menor
antiguidade na UNILA dentre os candidatos com mesmo número de votos, o que resultou no Edital
CEL/ILACVN nº. 021/2019, 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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