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Às 13h00 do dia  18  de  maio  de  2021,  foi  realizada por  videoconferência  a  07ª  (sétima)  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) Resultados preliminares das eleições ao CONSUNI e CA's do ILACVN: após
consulta  prévia  e  eletrônica  a  todos  os  membros  da  CEL,  deliberou-se  sobre  os  resultados
preliminares das 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. Após verificar todas os votos nas chapas, registrados no Sistema Integrado de Gestão
de Eleições da UNILA (SIG-Eleição), disponível no endereço <http://sig.unila.edu.br/sigeleicao/>,
decidiu-se  por  divulgar  o  resultado  preliminar  da  votação  apurada,  ficando  eleitas  as  chapas
relacionadas  a  seguir,  por  obter  a  quantidade  mínima  de  votos  válidos  necessários:  novos
representantes  TAE,  ficando  eleitas  as  02  (duas)  chapas  mais  votadas,  sendo:  a  chapa  nº.  01,
formada  pelos  servidores  Carla  Janaina  Skorek  Branco  (titular)  e  Alencar  Rodrigues  da  Silva
(suplente),  concorrente mais  votada na categoria  por  receber  11 (onze)  dos 16 (dezesseis)  votos
válidos totais; e a chapa nº. 02, formada pelos servidores Christopher Jonas Teles (titular) e Thelma
Christini Wacheski (suplente), segunda concorrente mais votada na categoria por receber 05 (cinco)
dos  16  (dezesseis)  votos  válidos  totais;  não  houve  outros  concorrentes;  novos  representantes
discentes, ficando eleitas as 02 (duas) chapas mais votadas, sendo: a chapa nº. 01, formada pelo
aluno Miguel  Seguin Neto (titular)  e  o  aluno Gabriel  Pieri  (suplente),  concorrente mais  votada na
categoria por receber 84 (oitenta e quatro) dos 119 (cento e dezenove) votos válidos totais; e a chapa
nº. 02, formada pelo aluno Rafael Alexander Velasco Castillo (titular) e o aluno Douglas Miguel Teixeira
Machado (suplente), segunda concorrente mais votada na categoria por receber 35 (trinta e cinco) dos
119 (cento e dezenove) votos válidos totais; não houve outros concorrentes; novos representantes
docentes no CONSUNI do ILACVN, ficando eleitas as 06 (seis) chapas mais votadas, sendo: a chapa
nº. 06, formada pelo Dr. Robson Zazula (titular) e a Dra. Patricia Maria de Oliveira Machado (suplente),
concorrente mais votada na categoria por receber 22 (vinte e dois) dos 77 (setenta e sete) votos
válidos totais; a chapa nº. 05, formada pela Dra. Rafaela Costa Bonugli Santos (titular) e o Dr. Michel
Rodrigo Zambrano Passarini (suplente), segunda concorrente mais votada na categoria por receber 16
(dezesseis) dos 77 (setenta e sete) votos válidos totais; a chapa nº. 04, formada pela Dra. Marcela
Boroski (titular) e a Dra. Mariana Ramos Reis Gaete (suplente), terceira concorrente mais votada na
categoria por receber 12 (doze) dos 77 (setenta e sete) votos válidos totais; a chapa nº. 01, formada
pela Dra.  Giovana Secretti  Vendruscolo (titular)  e o Dr.  Fernando Cesar Vieira Zanella  (suplente),



quarta concorrente mais votada na categoria por receber 11 (onze) dos 77 (setenta e sete) votos
válidos totais; a chapa nº. 03, formada pelo Dr. José Ricardo Cezar Salgado (titular) e a Dra. Aline
Theodoro Toci (suplente), quinta concorrente mais votada na categoria por receber 09 (nove) dos 77
(setenta e sete) votos válidos totais; e a chapa nº. 02, formada pela Dra. Gladys Amelia Velez Benito
(titular) e o Dr. Gustavo de Jesus Lopez Nunez (suplente), sexta concorrente mais votada na categoria
por receber 07 (sete) dos 77 (setenta e sete) votos válidos totais; não houve outros concorrentes.
Aprovou-se abrir prazo para a submissão de recursos administrativos aos resultados preliminares das
eleições, nas condições regulamentares dispostas no Edital ILACVN/CEL nº. 01/2021, aprovando a
proposta apresentada pelo presidente da CEL, cuja redação, publicação e divulgação foi autorizada
por decisão unânime, o que resultou no Edital ILACVN/CEL nº. 013/2021; ii) Resultados preliminares
das  eleições  à  Direção  Colegiada  do  Instituto:  após  consulta  prévia  e  eletrônica  a  todos  os
membros da CEL, deliberou-se sobre os resultados preliminares das eleições à Direção do Instituto,
no período 2021 a 2025; e para a Coordenação dos Centros Interdisciplinares (CI's), de Ciências da
Vida (CICV); e de Ciências da Natureza (CICN), no período 2021 a 2023. Após verificar todas os votos
nas  chapas,  registrados  no  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Eleições  da  UNILA  (SIG-Eleição),
disponível  no  endereço  <http://sig.unila.edu.br/sigeleicao/>,  decidiu-se  por  divulgar  o  resultado
preliminar da votação apurada, ficando eleitas as chapas relacionadas a seguir, por obter a quantidade
mínima de votos válidos necessários, nos índices e fórmula da proporcionalidade dos pesos dos votos
das categorias da comunidade acadêmica do ILACVN: à Direção do Instituto, fica eleita a Chapa nº.
01, formada pelo Dr. Luciano Calheiros Lapas (titular) e a Dra. Maria Cláudia Gross (suplente), única
concorrente,  por receber 100% dos votos válidos e obter o maior índice VFi,  que totalizou 1,0;  à
Coordenação do CICV, fica eleita a Chapa nº. 01, formada pelo Dr. Wagner Antonio Chiba de Castro
(titular) e a Dra. Carmen Justina Gamarra (suplente), única concorrente, por receber 100% dos votos
válidos e obter o maior índice VFi, que totalizou 1,0; à Coordenação do CICN, fica eleita a Chapa nº.
01, formada pela Dra. Márcia Regina Becker (titular) e o Dr. Marcelo Gonçalves Hönnicke (suplente),
única concorrente, por receber 100% dos votos válidos e obter o maior índice vfi, que totalizou 1,0.
Aprovou-se abrir prazo para a submissão de recursos administrativos aos resultados preliminares das
eleições, nas condições regulamentares dispostas no Edital ILACVN/CEL nº. 02/2021, aprovando a
proposta apresentada pelo presidente da CEL, cuja redação, publicação e divulgação foi autorizada
por  decisão  unânime,  o  que  resultou  no  Edital  ILACVN/CEL  nº.  014/2021;  iii)  Resultados
preliminares das eleições às coordenações dos cursos de graduação:  após consulta prévia e
eletrônica a todos os membros da CEL, deliberou-se sobre os resultados preliminares das eleições às
coordenações dos cursos de graduação, no período 2021 a 2023. Decidiu-se que o Dr. Daniel Luiz
Nedel não participará das decisões da CEL que envolvam as eleições à Coordenação do Curso de
Graduação em Engenharia Física (bacharelado), pois o mesmo comunicou que a sua esposa concorre
a este pleito, conforme ata da 04ª (quarta) reunião ordinária do ano da Comissão. Após verificar todas
os  votos  nas  chapas,  registrados  no  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Eleições  da  UNILA  (SIG-
Eleição),  disponível  no  endereço  <http://sig.unila.edu.br/sigeleicao/>,  decidiu-se  por  divulgar  o
resultado preliminar da votação apurada, ficando eleitas as chapas relacionadas a seguir, por obter a
quantidade mínima de votos válidos necessários,  nos índices e fórmula da proporcionalidade dos
pesos  dos  votos  das  categorias  da  comunidade  acadêmica  do  ILACVN:  Ciências  Biológicas
(bacharelado), fica eleita a Chapa nº. 01, formada pelo Dr. Cleto Kaveski Peres (titular) e a Dra. Elaine
Della Giustina Soares (suplente), única concorrente, por receber 100% dos votos válidos e obter o
maior índice VFi, que totalizou 1,0; Ciências da Natureza (licenciatura), fica eleita a Chapa nº. 01,
formada pelo Dr. Gustavo de Jesus Lopez Nunez (titular) e o Dr. Davi da Silva Monteiro (suplente),
única concorrente, por receber 100% dos votos válidos e obter o maior índice VFi, que totalizou 1,0;
Engenharia  Física  (bacharelado),  fica  eleita  a  Chapa  nº.  01,  formada  pela  Dra.  Dafni  Fernanda
Zenedin Marchioro (titular) e o Dr. Rodrigo Santos da Lapa (suplente), única concorrente, por receber
100% dos votos válidos e obter o maior índice VFi, que totalizou 1,0; Medicina (bacharelado), fica
eleita a Chapa nº. 01, formada pelas docentes Alessandra Pawelec da Silva (titular) e Regina Maria
Gonçalves Dias (suplente), única concorrente, por receber 100% dos votos válidos e obter o maior
índice VFi, que totalizou 1,0; Química (licenciatura), fica eleita a Chapa nº. 01, formada pela Dra. Paula
Andrea  Jaramillo  Araújo  (titular)  e  a  Dra.  Marciana  Pierina  Uliana  Machado  (suplente),  única
concorrente,  por  receber  100% dos  votos  válidos  e  obter  o  maior  índice  VFi,  que  totalizou  1,0;



Matemática (licenciatura): fica eleita a Chapa nº. 01, formada pelo Dr. Fábio Silva Melo (titular) e a Dra.
Adriana Flores de Almeida (suplente), por obter o maior índice VFi, que totalizou 0,5989894; ficando
em segundo lugar a Chapa 02, formada pelo Dr. Guilherme Vasconcelos da Silva Mauro (titular) e
Patricia Couto Gonçalves Mauro (suplente), por obter o menor índice VFi, que totalizou 0,401009. Não
houve candidaturas eleitas às coordenações dos cursos de graduação de Biotecnologia (bacharelado)
e Saúde Coletiva (bacharelado), por ausência de candidaturas inscritas. Aprovou-se abrir prazo para a
submissão  de  recursos  administrativos  aos  resultados  preliminares  das  eleições,  nas  condições
regulamentares dispostas no Edital ILACVN/CEL nº. 03/2021, aprovando a proposta apresentada pelo
presidente da CEL, cuja redação, publicação e divulgação foi autorizada por decisão unânime, o que
resultou no Edital ILACVN/CEL nº. 015/2021. Não havendo mais pontos de pauta a tratar, encerrou-se
a  reunião  às  16h00  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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