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Foz do Iguaçu , 18 de novembro de 2019.

Às 12h00 do dia 18 de novembro de 2019 foi realizada a 35ª (trigésima quinta) reunião ordinária do ano da
Comissão  Eleitoral  Local  (CEL),  do  Ins�tuto  La�no‐Americano  de  Ciências  da  Vida  e  da  Natureza  (ILACVN),
ins�tuída pelas Portarias UNILA nº. 081 e nº. 224, de 22 de fevereiro de 2019 e 08 de maio de 2019, publicadas
nos  Bole�ns  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; os servidores Celso Garcia Paula Junior e
Erwin Becker Marques, na qualidade de representantes dos Técnico‐Administra�vos em Educação (TAE?s); os
servidores Grazielle de Oliveira Se� Gibin, Jorge Luis Maria Ruiz, José Ricardo Cezar Salgado e Henrique Cesar
Almeida,  na  qualidade de representantes  docentes.  Os  membros  da Comissão reuniram‐se para  discu�r  os
seguintes pontos de pauta: i) Novas eleições complementares das coordenações dos cursos de graduação do
ILACVN para o período 2019 a 2021: após constatar a inexistência de recursos administra�vos subme�dos nas
condições e prazos dispostos no Edital CEL‐ILACVN nº. 031/2019, publicado no Bole�m de Serviço UNILA nº. 486,
decidiu‐se por ra�ficar os votos apurados e divulgados pelo Edital CEL nº. 034/2019, publicado no Bole�m de
Serviço  UNILA  nº.  497,  bem  como  divulgar  o  resultado  final  das  eleições  para  a  Coordenação  e  Vice‐
Coordenação do Curso de Graduação de Bacharelado em Saúde Cole�va, no período 2019 a 2021, ficando eleita
a chapa relacionada a seguir, por obter a quan�dade mínima de votos válidos necessários: Chapa 01: Fernando
Kenji Nampo (coordenador) e Walfrido Kuhl Svoboda (vice‐coordenador), abrindo‐se prazo para a prestação de
contas das campanhas eleitorais das chapas vencedoras nas condições dispostas no regulamento, o que resultou
no Edital CEL/ILACVN nº. 035/2019, 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  12h20  horas,  sendo  lavrada  esta  Ata,  assinada  por  mim,  Erwin  Becker  Marques,
Secretário da CEL; e pela presidente da CEL.
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