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Às 08h00 do dia 17 de agosto de 2021, foi realizada por videoconferência a 012ª (décima segunda)
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. 2020/07, designada
pelas Portarias ILACVN nº. 2020/08, nº. 2021/03 e nº. 2021/09, publicadas nos Boletins de Serviços
UNILA nº. 2020/116, nº. 2021/023 e nº. 2021/035. 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 Colegiado do

: após consulta prévia e eletrônica a todos os membros da CEL,PPG-BN, no período de 2021 a 2023
deliberou-se sobre os resultados preliminares das eleições às representações docentes no Colegiado,
do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN), no período de 2021 a
2023. Após verificar todas os votos nas candidaturas, 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 das votações apuradas, ficando eleitas as candidaturas
relacionadas a seguir, por obter a quantidade mínima de votos válidos necessários: novos
representantes do corpo docente permanente do PPG-BN, lotado no ILACVN, ficando eleitas as 04
(quatro) candidaturas mais votadas, sendo: Dr. Pablo Henrique Nunes (candidatura nº. 02),
concorrente mais votado na categoria por receber 04 (quatro) dos 08 (oito) votos válidos totais; Dr.
Peter Löwenberg Neto (candidatura nº. 03), segundo concorrente mais votado na categoria por
receber 02 (dois) dos 08 (oito) votos válidos totais; Dra. Elaine Della Giustina Soares (candidatura nº.
01) e Dra. Rafaella Costa Bonugli Santos (candidatura nº. 04), concorrentes menos votadas na
categoria por receberem cada uma apenas 01 (um) dos 08 (oito) votos válidos totais; não houve
outros concorrentes; novos representantes do corpo docente colaborador ou permanente do PPG-BN,
não lotado no ILACVN, ficando eleitas as 02 (duas) candidaturas mais votadas, sendo: Dr. Lucas de
Moraes Aguiar (candidatura nº. 02), concorrente mais votado na categoria por receber 05 (cinco) dos
07 (sete) votos válidos totais; e Dra. Carolina Isabel Mino (candidatura nº. 01), segunda concorrente
mais votada na categoria por receber 02 (dois) dos 07 (sete) votos válidos totais; não houve outros
concorrentes. Aprovou-se abrir prazo para a submissão de recursos administrativos ao regulamento
eleitoral, às listas de candidatos elegíveis, às listas de eleitores qualificados para votar, à decisão
sobre o deferimento das candidaturas e aos resultados preliminares das eleições, nas condições
regulamentares dispostas nos Editais ILACVN/CEL nº. 2021/019 e nº. 2021/020, 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. 2021/021. Não havendo mais pontos
de pauta a tratar, encerrou-se a reunião às 08h30 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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