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Às 13h00 do dia 10 de maio de 2021, foi realizada por videoconferência a 06ª (sexta) reunião ordinária
do ano, da Comissão Eleitoral Local (CEL), do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da
Natureza (ILACVN), instituída pela Portaria ILACVN nº. 07/2020, designada pelas Portarias ILACVN
nº. 08/2020, nº. 03/2021 e nº. 09/2021, publicadas nos Boletins de Serviços UNILA nº. 116/2020, nº.
023/2021  e  nº.  035/2021.  Estavam  presentes  à  reunião  o  servidor  Erwin  Becker  Marques,  na
qualidade de presidente; o servidor Jorge Luis Maria Ruiz, na qualidade de secretário; a servidora
Roberta  Markellyn  Manfrin  Nami,  na  qualidade  de  representante  dos  Técnico-Administrativos  em
Educação (TAE's); e os servidores Anália Rosário Lopes, Daniel Luiz Nedel e Laura Cristina Pires
Lima, na qualidade de representantes docentes;  ausente o representante discente Renan Ferreira
Silva, matrícula acadêmica nº. 2017101000001452, que não se manifestou às consultas e informes
eletrônicos realizados pela CEL. Os membros da Comissão reuniram-se para discutir os seguintes
pontos de pauta: i) Fichas de cadastro das chapas concorrentes às eleições ao CONSUNI e CA's
do ILACVN: após consulta prévia e eletrônica a todos os membros da CEL, modificou-se e aprovou-se
por unanimidade as fichas de cadastro - exigidas pelo setor de informática da UNILA - das chapas com
inscrição  deferida  nas  eleições  às  representações  acadêmicas  no  Conselho  (CONSUNI)  e  nas
Comissões Acadêmicas (CA's) de Ensino (CAEN), Pesquisa (CAP) e Extensão (CAEX) do Instituto, no
período 2021 a 2023,  na forma proposta pelo  presidente da CEL,  autorizando-se o seu cadastro
perante o Sistema Integrado de Gestão de Eleições da UNILA (SIG-Eleição), disponível no endereço
<http://sig.unila.edu.br/sigeleicao/>, plataforma eletrônica que registrará a votação por voto direto e
secreto,  mediante  acesso  individual  e  exclusivo,  conforme  Editais  ILACVN/CEL  nº.  01/2021,  nº.
04/2021, nº. 07/2021 e nº. 010/2021; ii) Fichas de cadastro das chapas concorrentes às eleições à
Direção Colegiada do Instituto:  após consulta prévia e eletrônica a todos os membros da CEL,
modificou-se e aprovou-se por unanimidade as fichas de cadastro - exigidas pelo setor de informática
da UNILA - das chapas com inscrição deferida nas eleições à Direção do Instituto, no período 2021 a
2025;  e  às  Coordenação dos  Centros  Interdisciplinares  (CI's),  de  Ciências  da  Vida  (CICV);  e  de
Ciências da Natureza (CICN), no período 2021 a 2023, na forma proposta pelo presidente da CEL,
autorizando-se o seu cadastro perante o SIG-Eleição, conforme Editais ILACVN/CEL nº. 02/2021, nº.
05/2021, nº. 08/2021 e nº. 011/2021; iii) Fichas de cadastro das chapas concorrentes às eleições
às coordenações dos cursos de graduação: após consulta prévia e eletrônica a todos os membros
da CEL, modificou-se e aprovou-se por unanimidade as fichas de cadastro - exigidas pelo setor de
informática da UNILA - das chapas com inscrição deferida nas eleições às coordenações dos cursos
de graduação, no período 2021 a 2023, na forma proposta pelo presidente da CEL, autorizando-se o
seu  cadastro  perante  o  SIG-Eleição,  conforme Editais  ILACVN/CEL nº.  03/2021,  nº.  06/2021,  nº.
09/2021 e nº. 012/2021. Não havendo mais pontos de pauta a tratar, encerrou-se a reunião às 14h00
horas, sendo lavrada esta Ata, assinada por mim, Jorge Luis Maria Ruiz, Secretário da CEL; pelo
presidente e demais membros da CEL presentes.
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