
 
ServÃ§o Público Federal 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS 

PROCESSO 
23422.008355/2019-73

Cadastrado em 08/07/2019

 

Processo disponÃvel para recebimento com
código de barras/QR Code

Nome(s) do Interessado(s): E-mail: Identificador:

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA
NATUREZA

1001060304

 Tipo do Processo:
DESIGNAÇÃO PARA FUNÇÃO GRATIFICADA - 023.14

 Assunto Detalhado:
EMISSÃO DE PORTARIA PARA NOVAS COORDENAÇÕES DE CURSO ILACVN - MEDICINA, CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS, BIOTECNOLOGIA, LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

 Unidade de Origem:
INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA (10.01.06.03.04)

 Criado Por:
LIGIA DA FRE WINKERT

 Observação:
---

MOVIMENTAÃ§ÃES ASSOCIADAS

Data Destino

08/07/2019 PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (10.01.05.23)

12/07/2019 GABINETE DA REITORIA (10.01.05.02)

25/07/2019 SEÇÃO DE ATOS OFICIAIS (20.01)

25/07/2019 GABINETE DA REITORIA (10.01.05.02)

25/07/2019 SEÇÃO DE ATOS OFICIAIS (20.01)

26/07/2019 GABINETE DA REITORIA (10.01.05.02)

29/07/2019 SEÇÃO DE ATOS OFICIAIS (20.01)

29/07/2019 PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (10.01.05.23)

01/08/2019 SEÇÃO DE ATOS OFICIAIS (20.01)

02/08/2019 GABINETE DA REITORIA (10.01.05.02)

02/08/2019 SEÇÃO DE ATOS OFICIAIS (20.01)

06/08/2019 PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (10.01.05.23)

08/08/2019 DIVISÃO DE CADASTRO (10.01.05.23.02.01)

Data Destino

15/08/2019 DIVISÃO DE PAGAMENTOS (10.01.05.23.02.02)

19/08/2019 DIVISÃO DE CADASTRO (10.01.05.23.02.01)

23/08/2019 SEÇÃO DE ATOS OFICIAIS (20.01)

26/08/2019 GABINETE DA REITORIA (10.01.05.02)

28/08/2019 SEÇÃO DE ATOS OFICIAIS (20.01)

29/08/2019 DIVISÃO DE CADASTRO (10.01.05.23.02.01)

06/09/2019 DIVISÃO DE PAGAMENTOS (10.01.05.23.02.02)

30/09/2019 SEÇÃO DE ARQUIVO E INFORMAÇÕES DE PESSOAL
(10.01.05.23.01)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS 

PROCESSO 
23422.014106/2019-93

Cadastrado em 08/10/2019

 

Processo disponÃvel para recebimento com
código de barras/QR Code

Nome(s) do Interessado(s): E-mail: Identificador:

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA
NATUREZA

1001060304

 Tipo do Processo:
DESIGNAÇÃO PARA FUNÇÃO GRATIFICADA - 023.14

 Assunto Detalhado:
DESIGNAÇÃO DE COORDENADORES E VICE COORDENADORES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO: ENGENHARIA
FÍSICA, LCN E LICENCIATURA EM QUÍMICA

 Unidade de Origem:
INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA (10.01.06.03.04)

 Criado Por:
LIGIA DA FRE WINKERT

 Observação:
---

MOVIMENTAÃ§ÃES ASSOCIADAS

Data Destino

11/10/2019 PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (10.01.05.23)

14/10/2019 DEPARTAMENTO DE ATOS OFICIAIS (10.01.05.02.02)

Data Destino
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PORTARIA UNILA Nº 79, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  nomeado  pela  Portaria
MEC nº 722/17, no uso de suas atribuições legais, de acordo com
o  Inciso  II  do  Art.  35  da  Lei  nº  8.112/90;  e  o  processo
23422.002190/2019-76,
RESOLVE:
Art. 1º Dispensar,  a partir  de 4 de março de 2019, a pedido, a
servidora  LILIAN CARLA DEMENIGHI COPPINI,  Assistente em
Administração, SIAPE 1751467, da função de Chefe da seção de
Inexigibilidade e Dispensa, código FG-3, designada pela Portaria
UNILA nº 822/14, publicada no DOU de 24 de julho de 2014, s. 2,
p. 34.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

PORTARIA UNILA Nº 80, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  nomeado  pela  Portaria
MEC nº 722/17, no uso de suas atribuições legais, de acordo com
o  Inciso  II  do  Art.  9º  da  Lei  nº  8.112/90  e  o  processo
23422.002190/2019-76,
RESOLVE:
Art.  1º  Designar,  a  partir  de  4  de  março  de  2019,  o  servidor
THIAGO SANTOS GONCALVES, Administrador, SIAPE 2327131,
para exercer  a função de Chefe da Seção de Inexigibilidade e
Dispensa, código FG-03.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

PORTARIA UNILA Nº 81, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  nomeado  pela  Portaria
MEC nº 722/17, no uso de suas atribuições legais, de acordo com
o  a  Art.  189  do  Regimento  Geral  da  UNILA  e  o  processo
23422.015429/2017-92,
RESOLVE:
Art.  1º  Instituir  a  Comissão  Eleitoral  Local  do  Instituto  Latino-
Americano de Ciências da Vida e da  Natureza – CEL-ILACVN
para  condução  de  processos  eleitorais  de  consulta  pública  no
âmbito do Instituto.
Art. 2º Designar para compor a CEL-ILACVN:
I - Membros Docentes
a) Titulares:
1. JOSE RICARDO CEZAR SALGADO, SIAPE 1492219;
2. ADRIANA FLORES DE ALMEIDA, SIAPE 1692885;
3. JORGE LUIS MARIA RUIZ, SIAPE 2242052;
4. HENRIQUE CESAR ALMEIDA, SIAPE 1023132;
5. ERALCILENE MOREIRA TEREZIO, SIAPE 1118217.
b) Suplente:
1. GRAZIELLE  DE  OLIVEIRA  SETTI  GIBIN,  SIAPE
3061709.
II - Membros Discentes:
a)  Titular:
1. ROBERTH STEVEN GUTIERREZ MURILLO,  Matrícula
2016100160113130;
b) Suplente:
1. RENAN  FERREIRA  SILVA,  Matrícula
2017101000001452.
III - Membros Técnico-Administrativos em Educação:
a) Titular:
1. CELSO GARCIA PAULA JUNIOR, SIAPE 2421843;
b) Suplente:
1. ERWIN BECKER MARQUES, SIAPE 1828799.
Art. 3º Compete a CEL-ILACVN planejar, organizar e executar os
processos eleitorais previstos no Art. 1º desta Portaria, bem como

divulgar os resultados.
Art.  4º  O mandato dos membros designados no Art.  2º  desta
Portaria  tem  validade  de  1  (um)  ano,  contados  a  partir  da
publicação desta Portaria.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

PORTARIA UNILA Nº 82, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  nomeado  pela  Portaria
MEC nº 722/17, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com  o  Inciso  I  do  Art.  35  da  Lei  nº  8.112/90;  e  o  processo
23422.002220/2019-42,
RESOLVE:
Art. 1º Dispensar a servidora JESSICA APARECIDA SOARES,
Assistente  em  Administração,  SIAPE  2199897,  da  função  de
Chefe da Divisão de Pós-Graduação Stricto Sensu, código FG-
02,  designada pela Portaria  UNILA nº 601/2018,  publicada no
DOU de 12 de setembro de 2018, s. 2, p. 20.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

PORTARIA UNILA Nº 83, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  nomeado  pela  Portaria
MEC nº 722/17, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com  o  Inciso  II  do  Art.  9º  da  Lei  nº  8.112/90  e  o  processo
23422.002220/2019-42,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora FABIANA COLOMBELLI, Assistente
em Administração,  SIAPE 1907987,  para exercer a função de
Chefe da Divisão de Pós-Graduação Stricto Sensu, código FG-
02.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

PORTARIA UNILA Nº 84, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  nomeado  pela  Portaria
MEC nº 722/17, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com  o  Inciso  II  do  Art.  9º  da  Lei  nº  8.112/90  e  o  processo
23422.002236/2019-95,
RESOLVE:
Art.  1º  Designar  a  servidora JESSICA APARECIDA SOARES,
Assistente em Administração,  SIAPE 2199897,  para exercer  a
função de Chefe do Departamento de Pesquisa, código FG-01.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

PORTARIA UNILA Nº 85, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  nomeado  pela  Portaria
MEC nº 722/17, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com  o  Inciso  II  do  Art.  35  da  Lei  nº  8.112/90  e  o  processo
23422.002332/2019-25,
RESOLVE:
Art. 1º Dispensar, a partir de 1 de março de 2019, a pedido, a
servidora  EVERLI  MARLEI  MOERS,Técnica  de  Laboratório-
Área, SIAPE 1508933, da função de Chefe do Departamento de
Laboratórios de Ensino, código FG-01, designada pela Portaria
UNILA nº 68/2018, publicada no DOU de 7 de fevereiro de 2018,
s. 2, p. 28.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

PORTARIA UNILA Nº 86, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  nomeado  pela  Portaria



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PORTARIA UNILA Nº 81 / 2019 - SAO (10.01.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃƒO PROTOCOLADO
Foz do Iguaçu-PR, 22 de Fevereiro de 2019

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-
AMERICANA, nomeado pela Portaria MEC nº 722/17, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com o a Art. 189 do Regimento Geral da UNILA e o processo 23422.015429/2017-92,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Comissão Eleitoral Local do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da
Natureza - CEL-ILACVN para condução de processos eleitorais de consulta pública no âmbito do
Instituto.
Art. 2º Designar para compor a CEL-ILACVN:
I - Membros Docentes
a) Titulares:
1. JOSE RICARDO CEZAR SALGADO, SIAPE 1492219;
2. ADRIANA FLORES DE ALMEIDA, SIAPE 1692885;
3. JORGE LUIS MARIA RUIZ, SIAPE 2242052;
4. HENRIQUE CESAR ALMEIDA, SIAPE 1023132;
5. ERALCILENE MOREIRA TEREZIO, SIAPE 1118217.
b) Suplente:
1. GRAZIELLE DE OLIVEIRA SETTI GIBIN, SIAPE 3061709.
II - Membros Discentes:
a) Titular:
1. ROBERTH STEVEN GUTIERREZ MURILLO, Matrícula 2016100160113130;
b) Suplente:
1. RENAN FERREIRA SILVA, Matrícula 2017101000001452.
III - Membros Técnico-Administrativos em Educação:
a) Titular:
1. CELSO GARCIA PAULA JUNIOR, SIAPE 2421843;
b) Suplente:
1. ERWIN BECKER MARQUES, SIAPE 1828799.

Art. 3º Compete a CEL-ILACVN planejar, organizar e executar os processos eleitorais previstos no Art.
1º desta Portaria, bem como divulgar os resultados.

Art. 4º O mandato dos membros designados no Art. 2º desta Portaria tem validade de 1 (um) ano,
contado a partir da publicação desta Portaria.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(Assinado digitalmente em 26/02/2019 10:06 )

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA
REITOR

Matrícula: 1853057

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf
informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: e7c8b0e2a3
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Resultado da avaliação
dos recursos

12/04/2019
Portal de Editais da UNILA
https://documentos.unila.edu.br

Resultado preliminar 17/04/2019
Portal de Editais da UNILA
https://documentos.unila.edu.br

Submissão de recursos
frente  ao  resultado
preliminar

17/04/2019  a  19/04/2019  (até
23h59 horário de Brasília)

e-mail:

secretaria.  iela  @unila.edu.br  

Resultado dos recursos
impetrados

23/04/2019
Portal de Editais da UNILA
https://documentos.unila.edu.br

Resultado final 23/04/2019
Portal de Editais da UNILA
https://documentos.unila.edu.br

Assinatura do termo de
compromisso  pelo(a)
pós-doutorando(a)
selecionado(a)

Até 06/05/2019
Secretaria  do  PPGIELA (Av.  Tancredo  Neves,
6731 – Conjunto C – PTI Bloco 04 – Espaço 03
– Sala 05 – Foz do Iguaçu – PR - Brasil)

LEIA-SE:
AÇÃO DATA/PERÍODO

LOCAL

Publicação do edital 08/03/2019
Portal de Editais da UNILA
https://documentos.unila.edu.br

Inscrições
08/03/2019  a  07/04/2019  (até
23h59 horário de Brasília)

Sistema Inscreva: https://inscreva.unila.edu.br/

Homologação  das
inscrições

09/04/2019
Portal de Editais da UNILA
https://documentos.unila.edu.br

Submissão de recursos
frente  ao  resultado
preliminar

09/04/2019  a  11/04/2019  (até
23h59 horário de Brasília)

e-mail: secretaria.ppgiela@unila.edu.br

Resultado da avaliação
dos recursos

12/04/2019
Portal de Editais da UNILA
https://documentos.unila.edu.br

Resultado preliminar 17/04/2019
Portal de Editais da UNILA
https://documentos.unila.edu.br

Submissão de recursos
frente  ao  resultado
preliminar

17/04/2019  a  19/04/2019  (até
23h59 horário de Brasília)

e-mail: secretaria.ppgiela@unila.edu.br

Resultado dos recursos
impetrados

23/04/2019
Portal de Editais da UNILA
https://documentos.unila.edu.br

Resultado final 23/04/2019
Portal de Editais da UNILA
https://documentos.unila.edu.br

Assinatura do termo de
compromisso  pelo(a)
pós-doutorando(a)
selecionado(a)

Até 06/05/2019
Secretaria  do  PPGIELA (Av.  Tancredo  Neves,
6731 – Conjunto C – PTI Bloco 04 – Espaço 03
– Sala 05 – Foz do Iguaçu – PR - Brasil)

LAURA JANAINA DIAS AMATO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-
AMERICANA 

CONSELHO DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE
CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA

RESOLUÇÃO CONSUNI-ILACVN Nº 02/2019, de 15 de
Fevereiro de 2019.

Aprova, ad referendum, a renovação da Portaria que designa a
Comissão eleitoral Local do ILACVN – CEL ILACVN

O  CONSELHO  DO  INSTITUTO  LATINO-AMERICANO  DE
CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA – CONSUNI-ILACVN, no
uso das  atribuições  que lhe  são  conferidas  no  Estatuto  e  no
Regimento Geral da Universidade;

Considerando o processo 23422.015429/2017-92.

Considerando a Portaria Unila nº 23/2018, publicada no Boletim
de Serviços nº 318 de 17/01/2018, a qual designa os membros
para a comissão eleitoral local do ILACVN, com vigência de 01
ano;

Considerando os encaminhamentos da 18ª reunião ordinária do
Consuni ILACVN, ocorrida em 30/11/18;

Resolve

1 Aprovar,  ad  referendum,  a  recomposição  da  comissão
eleitoral local do Ilacvn – CEL ILACVN;

2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Maria Claudia Gross

Presidente do CONSUNI-ILACVN 

em exercício

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-
AMERICANA 

LEIA-SE:

https://documentos.unila.edu.br/
https://documentos.unila.edu.br/
mailto:secretaria.ppgiela@unila.edu.br
https://documentos.unila.edu.br/
https://documentos.unila.edu.br/
mailto:secretaria.ppgiela@unila.edu.br
https://documentos.unila.edu.br/
https://inscreva.unila.edu.br/
https://documentos.unila.edu.br/
https://documentos.unila.edu.br/
https://documentos.unila.edu.br/
mailto:secretaria.iela@unila.edu.br
mailto:secretaria.iela@unila.edu.br
mailto:secretaria.iela@unila.edu.br
https://documentos.unila.edu.br/
https://documentos.unila.edu.br/
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reclamação de qualquer natureza.

8.5 O prazo para interposição de recursos contra os termos deste
edital  será  de  03  (três)  dias  úteis,  contados  da  data  de  sua
publicação.

8.6 O cronograma das etapas do processo seletivo está localizado
no Anexo II desse Edital.

8.7 Os casos omissos deste Edital serão avaliados pela Comissão
Acadêmica de Pesquisa a que se refere o item 1.2 deste Edital.

Foz do Iguaçu, 27 de março de 2019

Luciano Calheiros Lapas

Presidente do CONSUNI/ILACVN

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-
AMERICANA 

CONSELHO DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE

 CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA

RESOLUÇÃO CONSUNI-ILACVN Nº 04/2019, de 27 de Março de
2019.

 

Normatiza os pleitos eleitorais para os cargos de Coordenador e
Vice-Coordenador de Centro Interdisciplinar, Coordenador e Vice-
Coordneador de curso de graduação e Representações discentes
no Conselho do Instituto e Comissões acadêmicas do ILACVN, no
âmbito  do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da
Natureza.

 

O  CONSELHO  DO  INSTITUTO  LATINO-AMERICANO  DE
CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA - CONSUNI-ILACVN, no
uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  no  Estatuto  e  no
Regimento Geral da Universidade, e considerando:

 

O estabelecido no Artigo 65 do Regimento Geral da Universidade.

 

O estabelecido no Artigo 189 Regimento Geral da Universidade. 

Considerando o processo 23422.003324/2019-13

Considerando a aprovação na 19ª reunião ordinária do Consuni
ILACVN;

Resolve

Aprovar os regulamentos para eleição de  Coordenador e Vice-
Coordenador  de  Centro  Interdisciplinar,  Coordenador  e  Vice-
Coordneador de curso de graduação e Representações discentes
no Conselho do Instituto e Comissões acadêmicas do ILACVN

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Luciano Calheiros Lapas

Presidente do CONSUNI-ILACVN

REGULAMENTO PARA PROCESSO ELEITORAL 

Representantes Discentes no Conselho do Instituto e nas
Comissões Acadêmicas de Ensino , Pesquisa e Extensão

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º A eleição será conduzida pelo Conselho do Instituto Latino
Americano  de  Ciências  da  Vida  e  da  Natureza  (CONSUNI-
ILACVN), por meio da Comissão Eleitoral Local (CEL-ILACVN)
designada para essa finalidade.

Art. 2º O processo eleitoral para a representação discente para
composição  do  CONSUNI-ILACVN  e  das  Comissões
Acadêmicas de Ensino, de Pesquisa e de Extensão vinculadas
ao  ILACVN  será  organizado  pela  Comissão  Eleitoral  Local,
designada pela Portaria UNILA nº 81 de 22 de fevereiro de 2019,
e de acordo com as normativas estabelecidas nesta resolução.

Parágrafo único: Serão escolhidos no referido processo eleitoral:

4. 2 (duas) chapas (titular e suplente) para o CONSUNI-
ILACVN;

5. 1  (uma)  chapa  (titular  e  suplente)  para  a  Comissão
Acadêmica de Ensino, de Pesquisa, e de Extensão;

Art.  3º  As  eleições  serão  realizadas  em  período  definido  em
calendário eleitoral, a ser publicado pela CEL-ILACVN.

Art. 4º Junto ao representante titular, será eleito o seu suplente,
com  mandato  vinculado,  para  substituí-lo  em  casos  de
impedimento.

Art. 5º A votação será feita por voto direto, secreto e eletrônico
através da plataforma SIG-Eleição.

CAPÍTULO II

DOS MANDATOS

Art. 6º O mandato das representações discentes no CONSUNI-
ILACVN e nas Comissões Acadêmicas de Ensino, de Pesquisa e
de Extensão terá duração de um ano, contado da data de sua
posse, sendo permitida uma recondução.

CAPÍTULO III 

DOS ELEGÍVEIS

Art. 7º São elegíveis para as representações discentes de que
trata  esta  Resolução:  todos  os  discentes  regularmente
matriculados, com perspectivas de manutenção do vínculo com
tempo  igual  ou  superior  ao  do  mandato,  nos  cursos  de
graduação e pós-graduação vinculados ao ILACVN; 

§  1º  São  os  cursos  de  graduação  vinculados  ao  ILACVN:
Biotecnologia;  Ciências Biológicas -  Ecologia e Biodiversidade;
Ciências da Natureza - Biologia, Física e Química; Engenharia
Física; Matemática; Medicina; Química; Saúde Coletiva;

§ 2º São os cursos de pós-graduação vinculados ao ILACVN:
Mestrado  em  Biociências;  Mestrado  em  Biodiversidade
Neotropical;  Mestrado  em  Física  Aplicada;  Residência
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Multiprofissional em Saúde da Família;

Art.  8º  São inelegíveis:  os discentes com a matrícula  trancada,
aqueles  em mobilidade acadêmica  até a data de homologação
das candidaturas e os membros da CEL/ILACVN designada para
este edital.

Art. 9º A verificação do vínculo requerido nesta Resolução será 
feita junto ao Sistema SIGAA.

CAPÍTULO IV

DOS ELEITORES

Art. 10 Poderão participar da eleição, na qualidade de votantes
para as representações que trata esta  Resolução, os discentes
regularmente  matriculados  nos  cursos  de  graduação  e  pós-
graduação vinculados ao ILACVN cujas matrículas se encontram
ativas no primeiro semestre letivo de 2019.

CAPÍTULO V

DAS INSCRIÇÕES

Art.  11  As  inscrições  para  cada  representação  que  trata  a
presente Resolução serão apresentadas em conjunto,  formando
uma chapa.

Art. 12 As inscrições de candidatos deverão ser feitas segundo
regras estabelecidas no Edital elaborado pela CEL-ILACVN. 

Parágrafo  único.  É  vedada  a  inscrição  de  representante  titular
e/ou suplente em mais de uma representação.

Art. 13 Findo o prazo para inscrições das chapas concorrentes, a
CEL-ILACVN reunir-se-á para deliberar sobre o deferimento das
inscrições de candidaturas, notificando os interessados por e-mail,
enviado ao correio eletrônico institucional.

Art. 14 Da decisão sobre o deferimento das candidaturas caberá
recurso à própria CEL-ILACVN, no prazo de 03 (três) dias úteis.

Art.  15  Após  o  recebimento  dos  recursos  indicados  no  artigo
anterior, a CEL-ILACVN deliberará sobre a homologação final das
candidaturas e publicará a lista de candidatos e de eleitores dos
respectivos pleitos.

Art. 16 Da deliberação da CEL-ILACVN sobre a homologação de
candidaturas  caberá  recurso  ao  CONSUNI-ILACVN,
suspendendo-se a eleição exclusivamente para as funções sub
judice.

Art.  17 Até o final do período de inscrições, conforme edital da
CEL-ILACVN,  os  candidatos  inscritos  poderão,  isolada  ou
conjuntamente, desistir da homologação da candidatura, mediante
requerimento  encaminhado  à  CEL-ILACVN,  por  mensagem
originada de seu correio eletrônico institucional. 

Parágrafo único. o candidato remanescente, quando for o caso,
será notificado por e-mail, para exercer o direito de recomposição
da chapa, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou em prazo
menor, se antes findar o período de inscrições.

Art.  18  Após  a  homologação  das  candidaturas  será  vedada  a
desistência voluntária dos candidatos. 

Parágrafo  único.  Ocorrendo  eventual  desligamento  da  UNILA,
será  notificado  o  candidato  remanescente,  para  que  exerça  o
direito  de  recomposição  da  chapa,  no  prazo  de  24  horas.  A
recomposição  da chapa deverá  ocorrer  até 03 (três)  dias úteis
antes do pleito, sob pena de anulação da homologação de sua
inscrição.

CAPÍTULO VI

DA CAMPANHA ELEITORAL

Art.  19  Considerar-se-á  como  Campanha  Eleitoral  o  período
compreendido entre a homologação e publicação dos pedidos de
registros de candidaturas pela CEL-ILACVN e a véspera do dia
da votação, conforme Calendário Eleitoral, estipulado no Edital.

Art.  20 Será tolerada propaganda desde que não interfira nas
atividades acadêmicas normais de Ensino, Pesquisa, Extensão e
Administração.

§ 1º Não será tolerada propaganda:

6 de incitamento e atentado contra pessoas ou bens;

7 que implicar oferecimento, dádiva, promessas ou vantagens
de qualquer natureza; 

8 que vier a caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas;

9 que utilizar recursos financeiros ou materiais da UNILA; e

10 o  uso  dos  meios,  e-mails  e  sítios  institucionais  da
Universidade,  conforme  Instrução  Normativa  SECOM  No
01/2018,  publicada no  Boletim de Serviço  361,  de 29  de
junho de 2018.

§ 2º A CEL-ILACVN adotará medidas para advertir, impedir ou
fazer  cessar  imediatamente  a  propaganda  realizada  com
infração ao disposto neste artigo.

§  3º  Caso  o  candidato  Titular  ou  Suplente  não  atender  às
orientações previstas no § 1º ou às medidas adotadas pela CEL-
ILACVN, a ele será aplicada a pena de advertência e, em caso
de reincidência ou continuidade dessa irregularidade, poderá ser
aplicada a pena de cassação da candidatura da chapa.

Art.  21  No  período de  campanha eleitoral  será  permitido  aos
candidatos:

Visita às salas de aulas, mediante autorização pelo(a)  docente
responsável pela turma, no momento da visita;

Reuniões eleitorais para exposição do Programa de Trabalho;

Confecção de materiais de campanha;

Utilização de páginas virtuais, sendo vedado fazer  publicações,
comentários,  curtir   e compartilhar materiais relativos às chapas
no dia da votação.

Art. 22 Qualquer candidato poderá representar à CEL-ILACVN
relatando  fatos  e  indicando  provas  e  pedir  a  abertura  de
investigação  para  apurar  condutas  em  desacordo  com  esta
Resolução e com as normas vigentes na UNILA.

Art.  23 Pelo não cumprimento de quaisquer  dos artigos desta
Resolução  ou  às  medidas  adotadas  pela  CEL-  ILACVN,  será
aplicada a pena de advertência e, em caso de reincidência ou
continuidade dessa irregularidade, poderá ser aplicada a pena
de cassação da candidatura da chapa.

CAPÍTULO VII

DA VOTAÇÃO

Art. 24 A votação acontecerá nas datas, horários, procedimentos
e  metodologias  estabelecidas  em Edital  elaborado  pela  CEL-
ILACVN. 

Art.  25 A ordem de apresentação das chapas em cada pleito
obedecerá  à  ordem  alfabética  dos  nomes  dos  candidatos  às



BOLETIM DE SERVIÇO UNILA                                          ANO IX      Nº 435 03 DE ABRIL DE 2019      14

representações que tratam esta Resolução.

CAPÍTULO VII

DA APURAÇÃO DOS VOTOS

Art.  26  Para  a  representação  no  CONSUNI-ILACVN,  serão
consideradas eleitas: 

a) a  chapa  mas  votada  na  respectiva  representação
pleiteada  cujo  titular  seja  aluno  regular  de  algum dos
programas de pós-graduação do ILACVN;

b) a  chapa  mas  votada  na  respectiva  representação
pleiteada  cujo  titular  seja  aluno  regular  de  algum dos
cursos de graduação do ILACVN.

Parágrafo único. Em não havendo alguma chapa cujo titular seja
aluno  regular  de  algum  dos  programas  de  pós-graduação  do
ILACVN, considerar-se-ão eleitas as duas chapas com maiores
números de votos válidos.

Art. 27 Para a representação na Comissão Acadêmica de Ensino,
de Pesquisa e de Extensão considerar-se-á eleita a chapa com
maior número de votos válidos.

Art.  28 Havendo empate,  será considerada eleita  a  chapa cujo
titular tenha data de ingresso mais antiga em curso de graduação
ou pós-graduação do ILACVN e prevalecendo a situação, o de
maior idade.

Art. 29 A CEL-ILACVN estabelecerá os ritos de averiguação dos
votos,  bem como os prazos de homologação e divulgação dos
resultados oficiais dos processos eleitorais.

Art.  30  Os  resultados  serão  homologados  pelo  CONSUNI-
ILACVN, sendo encaminhados para publicação de portaria pela
Reitoria  da  Universidade  para  os  procedimentos  legais  de
nomeação e posse.

CAPÍTULO IX

DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 31 O Presidente e o Secretário da Comissão Eleitoral serão
escolhidos entre os membros nomeados.

Parágrafo único. É vedada qualquer remuneração ou vantagem
aos membros da Comissão Eleitoral pelos serviços prestados.

Art. 32 Compete à Comissão Eleitoral:

a) publicar editais;

b) elaborar  cronograma  das  etapas  do  processo,
resguardando os prazos estabelecidos pelo CONSUNI-
ILACVN para o processo eleitoral;

c) elaborar  a  metodologia  e  supervisionar  o  processo de
inscrição dos/as candidatos/as;

d) estabelecer  regras  e  tetos  relacionados  a  gastos  da
campanha e cobrar a prestação de contas;

e) compor as mesas eleitorais;

f) credenciar fiscais;

g) emitir instruções sobre a sistemática de votação;

h) confeccionar,  publicar,  distribuir  e  guardar  o  material
necessário ao processo eleitoral;

i) decidir sobre impugnações;

j) delegar  poderes  às  subcomissões  constituídas,  para
execução de tarefas específicas;

k) apurar os votos;

l) elaborar formulário para interposição de recursos;

m) publicar, no âmbito da ILACVN, por edital, os resultados
da eleição e proclamar os/as eleitos/as;

n) apresentar o resultado ao CONSUNI-ILACVN;

Art. 33 O edital geral da eleição, que divulgará os requisitos, os
prazos  e  os  procedimentos  de  inscrição,  de  realização  de
campanha  e  da  votação,  juntamente  a  convocação  da
comunidade para os pleitos, deverá ser submetido à apreciação
e aprovação no CONSUNI-ILACVN antes de sua publicação.

Art.  34  O  edital  geral  da  eleição  deverá  ser  publicado  nas
diversas unidades acadêmicas e administrativas da UNILA com,
no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência ao dia da eleição.

Art. 35 As decisões da CEL-ILACVN serão tomadas por maioria
simples.

CAPÍTULO X

DOS RECURSOS

Art. 36 Poderá ser apresentado recurso em cada uma das fases
do  processo  eleitoral,  que  será  analisado,  deliberado  e
respondido  pela  CEL-ILACVN,  de  acordo  com  os  prazos
estabelecidos  no  cronograma  das  etapas  do  processo,
observados os dispostos nos artigos 14 a 16 desta resolução;

§ 1º Qualquer recurso deverá ser interposto pelo preenchimento
completo  de  formulário  próprio  elaborado  pela  CEL-ILACVN,
assinado  e  encaminhado  à  CEL-ILACVN,  por  meio  de
mensagem  enviada  pelo  correio  institucional  para  o  correio
eletrônico  cel.ilacvn@unila.edu.br,  em  formato  PDF,  conforme
cronograma;

§ 2º O ingresso e a resposta dos recursos seguem o cronograma
do edital e deverão ser compatíveis com o período previsto para
todo o processo eleitoral, garantindo-se que as respostas sejam
formalizadas antes do início da próxima etapa do processo.

Art.  37  Todos  os  recursos  serão  analisados,  deliberados  e
respondidos pela CEL-ILACVN.

Art.  38  Das  decisões  da  CEL-ILACVN  cabe  recurso  ao
CONSUNI-ILACVN.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  39  Casos  omissos  serão  analisados  pelo  Conselho  do
Instituto.

Art.  40  Esta  resolução  entra  em  vigor  a  partir  da  data  de
publicação,  no  sítio  eletrônico  do  CONSUNI-ILACVN  ou  no
Boletim de Serviços, o que vier primeiro.

Foz do Iguaçu, 27 de março de 2019

Luciano Calheiros Lapas

Presidente do CONSUNI-ILACVN

REGULAMENTO PARA PROCESSO ELEITORAL 

mailto:cel.ilacvn@unila.edu.br
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 Coordenação e Vice-Coordenação de cursos de graduação -
ILACVN

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º A eleição será conduzida pelo Conselho do Instituto Latino
Americano  de  Ciências  da  Vida  e  da  Natureza  (CONSUNI-
ILACVN),  por  meio da  Comissão Eleitoral  Local  (CEL-ILACVN)
designada para essa finalidade.

Art.  2º  O processo eleitoral  para  os  cargos de  Coordenador  e
Vice-Coordenador  dos  cursos  de  graduação,  vinculados  ao
ILACVN,  será  organizado  pela  Comissão  Eleitoral  Local,
designada pela Portaria UNILA nº 81 de 22 de fevereiro de 2019,
e de acordo com as normativas estabelecidas nesta resolução.

Parágrafo único: Serão escolhidos no referido processo eleitoral:

Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Biotecnologia; 

Coordenador  e  Vice-Coordenador  do  Curso  de  Ciências
Biológicas – Ecologia e Biodiversidade;

Coordenador  e  Vice-Coordenador  do  Curso  de  Ciências  da
Natureza – Biologia, Física e Química;

Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Engenharia Física;

Coordenador  e  Vice-Coordenador  do  Curso  de  Matemática-
Licenciatura;

Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Medicina; 

Coordenador  e  Vice-Coordenador  do  Curso  de  Química-
Licenciatura;

Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Saúde Coletiva;

Art.  3º  As  eleições  serão  realizadas  em  período  definido  em
calendário eleitoral, a ser publicado pela CEL-ILACVN.

Art. 4º A votação será feita por voto direto, secreto e eletrônico
através da plataforma SIG-Eleição.

CAPÍTULO II

DOS MANDATOS

Art. 5º O mandato dos Coordenadores e Vice-Coordenadores de
Curso terá duração de dois anos, contados da data de sua posse,
sendo permitida uma recondução.

CAPÍTULO III 

DOS ELEGÍVEIS

Art. 6º São elegíveis para os cargos de Coordenador e de Vice-
Coordenador  de  Curso  de  Graduação  os  docentes  que,
cumulativamente1: 

Ocupem cargo efetivo da carreira do Magistério Superior
da UNILA; 

Pertencentes à área especifica do curso de graduação
para o qual pleiteiam candidaturas, conforme Anexo I;

Sejam lotados no ILACVN;

 Sejam  atuantes  no  Curso  de  Graduação  no  qual
pleiteiam candidatura;

1  Art.  5º,
Resolução COSUEN Nº 008, de 03 de julho de 2014.

Não  se  encontrem  em  situação  de  afastamento  das
atividades didáticas por período maior de 60 (sessenta)
dias no primeiro semestre letivo de 2019.

Art. 7º As listas nominais dos elegíveis constarão em Edital a ser
elaborado pela CEL-ILACVN.

Art. 8º Não são elegíveis os membros da CEL- ILACVN.

CAPÍTULO IV

DOS ELEITORES

Art. 9º Poderão participar da eleição, na qualidade de votantes
nos respectivos cursos de graduação do ILACVN, com os quais
tenham vínculo:

Os docentes ocupantes do cargo efetivo de Professor
do  Magistério  Superior  lotados  na  UNILA,  aos  quais
tenham  sido  atribuídas  atividades  pedagógicas  nos
componentes curriculares no segundo semestre letivo
de 2018 ou no primeiro semestre letivo de 2019, e que
não se encontrem em afastamento sem remuneração
no primeiro semestre letivo de 2019.

Os docentes temporariamente contratados pela UNILA,
com  contratos  vigentes,  aos  quais  tenham  sido
atribuídas  atividades  pedagógicas  nos  componentes
curriculares no segundo semestre letivo de 2018 ou no
primeiro semestre letivo de 2019.

Os discentes regularmente matriculados cuja matrícula
encontra-se ativa no primeiro semestre letivo de 2019.

§  1º  O  docente  ao  qual  tiverem  sido  atribuídas  atividades
pedagógicas  em  mais  de  um  curso  de  graduação  nos  dois
últimos semestres letivos possuirá direito a um voto por curso,
desde que no semestre de votação, esteja vinculado ao curso
em questão2.

§ 2º A CEL-ILACVN publicará no Boletim de Serviço a relação de
eleitores  aptos  a  votarem  nos  pleitos  regulados  por  esta
Resolução, no prazo do calendário eleitoral.

Art. 10 A cada eleitor será admitido o direito de voto uma única
vez, em cada eleição para a qual estiver habilitado.

CAPÍTULO V

DAS INSCRIÇÕES

Art.  11  As  inscrições  para  cada  cargo  que  trata  a  presente
Resolução  serão  apresentadas  em  conjunto,  formando  uma
chapa.

Art. 12 As inscrições de candidatos deverão ser feitas segundo
regras estabelecidas no Edital elaborado pela CEL-ILACVN. 

Parágrafo único. É vedada a inscrição de representante titular e/
ou vice em mais de uma representação.

Art. 13 Findo o prazo para inscrições das chapas concorrentes, a
CEL-ILACVN reunir-se-á para deliberar sobre o deferimento das
inscrições  de candidaturas,  notificando os interessados  por  e-
mail, enviado ao correio eletrônico institucional.

Ar.t 14 Da decisão sobre o deferimento das candidaturas caberá
recurso à própria CEL-ILACVN, no prazo de 03 (três) dias úteis.

Art.  15  Após  o  recebimento  dos  recursos  indicados  no  artigo

2
Resolução COSUEN Nº 017, de 09 de março de 2017.
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anterior, a CEL-ILACVN deliberará sobre a homologação final das
candidaturas e publicará a lista de candidatos e de eleitores dos
respectivos pleitos.

Art. 16 Da deliberação da CEL-ILACVN sobre a homologação de
candidaturas  caberá  recurso  ao  CONSUNI-ILACVN,
suspendendo-se a eleição exclusivamente para as funções sub
judice.

Art.  17 Até o final do período de inscrições, conforme edital da
CEL-ILACVN,  os  candidatos  inscritos  poderão,  isolada  ou
conjuntamente, desistir da homologação da candidatura, mediante
requerimento  encaminhado  à  CEL-ILACVN,  por  mensagem
originada de seu correio eletrônico institucional. 

Parágrafo único. o candidato remanescente, quando for o caso,
será notificado por e-mail, para exercer o direito de recomposição
da chapa, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou em prazo
menor, se antes findar o período de inscrições.

Art.  18  Após  a  homologação  das  candidaturas  será  vedada  a
desistência voluntária dos candidatos. 

Parágrafo  único.  Ocorrendo  eventual  desligamento  da  UNILA,
será  notificado  o  candidato  remanescente,  para  que  exerça  o
direito  de  recomposição  da  chapa,  no  prazo  de  24  horas.  A
recomposição  da chapa deverá  ocorrer  até 03 (três)  dias úteis
antes do pleito, sob pena de anulação da homologação de sua
inscrição.

CAPÍTULO VI

DA CAMPANHA ELEITORAL

Art.  19  Considerar-se-á  como  Campanha  Eleitoral  o  período
compreendido entre a homologação e publicação dos pedidos de
registros de candidaturas pela CEL-ILACVN e a véspera do dia da
votação, conforme Calendário Eleitoral, estipulado no Edital.

Art. 20 No período de campanha eleitoral fica proibido3:

a  veiculação  de  propaganda  de  qualquer  natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta,  fixação de placas,
estandartes,  faixas e assemelhados nos bens cujo uso
dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou
que a ele pertençam, e nos de uso comum;

a  confecção,  utilização,  distribuição  por  candidato,  ou
com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés,
canetas,  brindes,  cestas  básicas  ou  quaisquer  outros
bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao
eleitor;

a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por
parte  do  candidato,  exceto  nos  casos  de  calamidade
pública,  de  estado  de  emergência  ou  de  programas
sociais autorizados em lei;

a divulgação de propaganda mediante cartazes, camisas
e bonés;

a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de
urna;

o  uso  dos  meios,  e-mails  e  sítios  institucionais  da
Universidade, conforme Instrução Normativa SECOM No
01/2018, publicada no Boletim de Serviço 361, de 29 de
junho de 2018.

3  Arts. 13
a 15 da Resolução COSUEN Nº 008, de 03 de julho de 2014.

Parágrafo  único.  A  observância  do  descumprimento  deste
dispositivo  poderá  acarretar  na  anulação  da  candidatura  da
chapa.

Art.  21  No  período de  campanha eleitoral  será  permitido  aos
candidatos:

Visita  às  salas  de  aulas,  mediante  autorização  pelo(a)
docente responsável pela turma, no momento da visita;

Reuniões  eleitorais  para  exposição  do  Programa  de
Trabalho;

Confecção de folders, folhetos e broches;

Utilização  de  páginas  virtuais,  sendo  vedado  fazer
publicações,   comentários,   curtir   e compartilhar materiais
relativos às chapas no dia da votação.

Art. 22 Qualquer candidato poderá representar à CEL-ILACVN
relatando  fatos  e  indicando  provas  e  pedir  a  abertura  de
investigação  para  apurar  condutas  em  desacordo  com  esta
Resolução e com as normas vigentes na UNILA.

CAPÍTULO VII

DA VOTAÇÃO

Art. 23 A votação acontecerá nas datas, horários, procedimentos
e  metodologias  estabelecidas  em Edital  elaborado  pela  CEL-
ILACVN. 

Art.  24 A ordem de apresentação das chapas em cada pleito
obedecerá  à  ordem  alfabética  dos  nomes  dos  candidatos  à
função de coordenador de curso.

Art.  25 Pelo não cumprimento de quaisquer  dos artigos desta
Resolução  ou  às  medidas  adotadas  pela  CEL-  ILACVN,  será
aplicada a pena de advertência e, em caso de reincidência ou
continuidade dessa irregularidade, poderá ser aplicada a pena
de cassação da candidatura da chapa.

CAPÍTULO VIII

DA APURAÇÃO DOS VOTOS

Art. 26 Para a totalização dos votos de cada chapa, a apuração
dos  votos  obedecerá  a  técnica  da  proporcionalidade,  sendo
atribuído à categoria docente o peso eleitoral de 70% (setenta
por cento) e à categoria discente o peso eleitoral de 30% (trinta
por cento).

Art.  27 Nos pleitos eleitorais normatizados por esta resolução,
será utilizada a seguinte fórmula:

VFi = 0,70xPi / P + 0,30xEi / E

sendo:

VFi : índice que indicará a classificação final da chapa “i”;

Pi : número de votos válidos da categoria docente para a chapa
“i”;

P: número total de votos válidos da categoria docente;

Ei : número de votos válidos da categoria discente para a chapa
“i”;

E: número total de votos válidos da categoria discente.

Parágrafo único: O índice que indicará a classificação final de
cada  chapa,  VFi,  será  calculado  até  a  sexta  decimal,  sem
arredondamentos.
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Art.  28 Será  considerada eleita  a  chapa que obtiver  a  maioria
índice VFi no respectivo cargo pleiteado.

Art. 29 Havendo empate4,  será considerada eleita a chapa cujo
titular tiver a maior titulação;

Art. 30 Persistindo o empate, será considerada eleita a chapa cujo
titular  seja  o  mais  antigo  no  magistério  superior  no  ILACVN e
prevalecendo a situação, o de maior idade.

Art. 31 A CEL-ILACVN estabelecerá os ritos de averiguação dos
votos,  bem como os prazos de homologação e divulgação dos
resultados oficiais dos processos eleitorais.

Art.  32  Os  resultados  serão  homologados  pelo  CONSUNI-
ILACVN, sendo encaminhados para publicação de portaria pela
Reitoria  da  Universidade  para  os  procedimentos  legais  de
nomeação e posse.

CAPÍTULO IX

DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 33 O Presidente e o Secretário da Comissão Eleitoral serão
escolhidos entre os membros nomeados.

Parágrafo único. É vedada qualquer remuneração ou vantagem
aos membros da Comissão Eleitoral pelos serviços prestados.

Art. 34 Compete à Comissão Eleitoral:

a) publicar editais;

b) elaborar  cronograma  das  etapas  do  processo,
resguardando os prazos estabelecidos pelo CONSUNI-
ILACVN para o processo eleitoral;

c) elaborar  a  metodologia  e  supervisionar  o  processo de
inscrição dos/as candidatos/as;

d) estabelecer  regras  e  tetos  relacionados  a  gastos  da
campanha e cobrar a prestação de contas;

e) compor as mesas eleitorais;

f) credenciar fiscais;

g) emitir instruções sobre a sistemática de votação;

h) confeccionar,  publicar,  distribuir  e  guardar  o  material
necessário ao processo eleitoral;

i) decidir sobre impugnações;

j) delegar  poderes  às  subcomissões  constituídas,  para
execução de tarefas específicas;

k) apurar os votos;

l) elaborar formulário para interposição de recursos;

m) publicar, no âmbito da ILACVN, por edital, os resultados
da eleição e proclamar os/as eleitos/as;

n) apresentar o resultado ao CONSUNI-ILACVN;

Art. 35 O edital geral da eleição, que divulgará os requisitos, os
prazos  e  os  procedimentos  de  inscrição,  de  realização  de
campanha  e  da  votação,  juntamente  a  convocação  da
comunidade para os pleitos, deverá ser submetido à apreciação e
aprovação no CONSUNI-ILACVN antes de sua publicação.

Art. 36 O edital geral da eleição deverá ser publicado nas diversas

4  Arts. 10
da Resolução COSUEN Nº 008, de 03 de julho de 2014.

unidades  acadêmicas  e  administrativas  da  UNILA  com,  no
mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência ao dia da eleição.

Art. 37 As decisões da CEL-ILACVN serão tomadas por maioria
simples.

CAPÍTULO X

DOS RECURSOS

Art. 38 Poderá ser apresentado recurso em cada uma das fases
do  processo  eleitoral,  que  será  analisado,  deliberado  e
respondido  pela  CEL-ILACVN,  de  acordo  com  os  prazos
estabelecidos  no  cronograma  das  etapas  do  processo,
observados os dispostos nos artigos 14 a 16 desta resolução;

§ 1º Qualquer recurso deverá ser interposto pelo preenchimento
completo  de  formulário  próprio  elaborado  pela  CEL-ILACVN,
assinado  e  encaminhado  à  CEL-ILACVN,  por  meio  de
mensagem  enviada  pelo  correio  institucional  para  o  correio
eletrônico  cel.ilacvn@unila.edu.br,  em  formato  PDF,  conforme
cronograma;

§ 2º O ingresso e a resposta dos recursos seguem o cronograma
do edital e deverão ser compatíveis com o período previsto para
todo o processo eleitoral, garantindo-se que as respostas sejam
formalizadas antes do início da próxima etapa do processo.

Art.  39  Todos  os  recursos  serão  analisados,  deliberados  e
respondidos pela CEL-ILACVN.

Art.  40  Das  decisões  da  CEL-ILACVN  cabe  recurso  ao
CONSUNI-ILACVN.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  41  Casos  omissos  serão  analisados  pelo  Conselho  do
Instituto.

Art.  42  Esta  resolução  entra  em  vigor  a  partir  da  data  de
publicação,  no  sítio  eletrônico  do  CONSUNI-ILACVN  ou  no
Boletim de Serviços, o que vier primeiro.

Foz do Iguaçu, 27 de Março de 2019

Luciano Calheiros Lapas

Presidente do CONSUNI-ILACVN

Anexo I – Tabela de correlação de Cursos e Áreas

Curso
Podem  ser  candidatos
docentes das áreas de:

Biotecnologia - Biologia

Ciências  Biológicas  –
Ecologia  e
Biodiversidade

- Biologia

Ciências da Natureza –
Biologia,  Física  e
Química

- Biologia

- Física

- Química

Engenharia Física - Física

Matemática  - - Matemática

mailto:cel.ilacvn@unila.edu.br
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Licenciatura

Medicina - Medicina

Química - Licenciatura - Química

Saúde Coletiva - Saúde Coletiva

REGULAMENTO PARA PROCESSO ELEITORAL 

 Coordenação e Vice-Coordenação dos Centros Interdisciplinares
- ILACVN

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º A eleição será conduzida pelo Conselho do Instituto Latino
Americano  de  Ciências  da  Vida  e  da  Natureza  (CONSUNI-
ILACVN),  por  meio da  Comissão Eleitoral  Local  (CEL-ILACVN)
designada para essa finalidade.

Art.  2º  O processo eleitoral  para  os  cargos de  Coordenador  e
Vice-Coordenador  dos  Centros  Interdisciplinares,  vinculados  ao
ILACVN,  serão  organizados  pela  Comissão  Eleitoral  Local,
designada pela Portaria UNILA nº 81 de 22 de fevereiro de 2019,
e de acordo com as normativas estabelecidas nesta resolução.

Parágrafo único: Serão escolhidos no referido processo eleitoral:

Coordenador  e  Vice-Coordenador  do  Centro
Interdisciplinar de Ciências da Natureza (CICN);

Coordenador  e  Vice-Coordenador  do  Centro
Interdisciplinar de Ciências da Vida (CICV);

Art.  3º  As  eleições  serão  realizadas  em  período  definido  em
calendário eleitoral, a ser publicado pela CEL-ILACVN.

Art. 4º A votação será feita por voto direto, secreto e eletrônico
através da plataforma SIG-Eleição.

CAPÍTULO II

DOS MANDATOS

Art. 5º O mandato dos Coordenadores e Vice-Coordenadores dos
Centros Interdisciplinares terá duração de dois anos, contados da
data de sua posse, sendo permitida uma recondução.

CAPÍTULO III 

DOS ELEGÍVEIS

Art.  6º  São  elegíveis  para  os  cargos  de  Coordenador  e  Vice-
Coordenador do CICN, docentes do quadro ativo permanente com
titulação mínima de mestre,  lotados no ILACVN, e alocados no
CICN, ao qual se vinculam as áreas de Ciências Exatas5;

Art.  7º  São  elegíveis  para  os  cargos  de  Coordenador  e  Vice-
Coordenador do CICV, docentes do quadro ativo permanente com
titulação mínima de mestre,  lotados no ILACVN, e alocados no
CICV, ao qual se vinculam as áreas de Ciências Biológicas e da
Saúde6;

Art. 8º As listas nominais dos elegíveis constarão em Edital a ser
elaborado pela CEL-ILACVN.

5  Art.  25,  inciso  I,  do
Regimento Interno do ILACVN.

6  Art.  25,  inciso  II,  do
Regimento Interno do ILACVN.

Art. 9º Não são elegíveis os membros da CEL- ILACVN.

CAPÍTULO IV

DOS ELEITORES

Art. 10 Poderão participar da eleição, na qualidade de votantes
para o Cargo de Coordenador e Vice-Coordenador do CICN:

Docentes do quadro ativo permanente e temporário lotados
no ILACVN e alocados no CICN,  vinculados às Áreas de
Educação, Física, de Matemática e de Química.

Técnicos  Administrativos  em Educação  (TAEs)  do  quadro
ativo permanente em exercício no âmbito do ILACVN.

Discentes  regularmente  matriculados  nos  cursos  de
graduação e pós-graduação vinculados ao CICN, a saber:
Ciências  da  Natureza  –  Biologia,  Física  e  Química;
Engenharia  Física;  Matemática;  Química;  e  Mestrado  em
Física Aplicada.

Art. 11 Poderão participar da eleição, na qualidade de votantes
para o Cargo de Coordenador e Vice-Coordenador do CICV:

Docentes do quadro ativo permanente e temporário lotados no
ILACVN e alocados no CICV, vinculados às Áreas de Ciências
Biológicas, de Medicina e de Saúde Coletiva.

TAEs do quadro ativo permanente em exercício no âmbito  do
ILACVN.

Discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação e
pós-graduação  vinculados  ao  CICV,  a  saber:  Biotecnologia;
Ciências  Biológicas  –  Ecologia  e  Biodiversidade;  Medicina;
Saúde  Coletiva;  Mestrado  em  Biociências;  Mestrado  em
Biodiversidade  Neotropical;  e  Residência  Multiprofissional  em
Saúde da Família.

Art. 12 A cada eleitor será admitido o direito de voto uma única
vez, em cada eleição para a qual estiver habilitado.

CAPÍTULO V

DAS INSCRIÇÕES

Art.  13  As  inscrições  para  cada  cargo  que  trata  a  presente
Resolução  serão  apresentadas  em  conjunto,  formando  uma
chapa.

Art. 14 As inscrições de candidatos deverão ser feitas segundo
regras estabelecidas no Edital elaborado pela CEL-ILACVN. 

Parágrafo único. É vedada a inscrição de representante titular e/
ou vice em mais de uma representação.

Art. 15 Findo o prazo para inscrições das chapas concorrentes, a
CEL-ILACVN reunir-se-á para deliberar sobre o deferimento das
inscrições  de candidaturas,  notificando os interessados  por  e-
mail, enviado ao correio eletrônico institucional.

Art. 16 Da decisão sobre o deferimento das candidaturas caberá
recurso à própria CEL-ILACVN, no prazo de 03 (três) dias úteis.

Art.  17  Após  o  recebimento  dos  recursos  indicados  no  artigo
anterior,  a  CEL-ILACVN deliberará  sobre  a  homologação final
das candidaturas e publicará a lista de candidatos e de eleitores
dos respectivos pleitos.

Art. 18 Da deliberação da CEL-ILACVN sobre a homologação de
candidaturas  caberá  recurso  ao  CONSUNI-ILACVN,
suspendendo-se a eleição exclusivamente para as funções sub
judice.
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Art. 19 Até o final do período de inscrições, conforme edital da
CEL-ILACVN,  os  candidatos  inscritos  poderão,  isolada  ou
conjuntamente, desistir da homologação da candidatura, mediante
requerimento  encaminhado  à  CEL-ILACVN,  por  mensagem
originada de seu correio eletrônico institucional. 

Parágrafo único. o candidato remanescente, quando for o caso,
será notificado por e-mail, para exercer o direito de recomposição
da chapa, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou em prazo
menor, se antes findar o período de inscrições.

Art.  20  Após  a  homologação  das  candidaturas  será  vedada  a
desistência voluntária dos candidatos. 

Parágrafo  único.  Ocorrendo  eventual  desligamento  da  UNILA,
será  notificado  o  candidato  remanescente,  para  que  exerça  o
direito  de  recomposição  da  chapa,  no  prazo  de  24  horas.  A
recomposição  da chapa deverá  ocorrer  até 03 (três)  dias úteis
antes do pleito, sob pena de anulação da homologação de sua
inscrição.

CAPÍTULO VI

DA CAMPANHA ELEITORAL

Art.  21  Considerar-se-á  como  Campanha  Eleitoral  o  período
compreendido entre a homologação e publicação dos pedidos de
registros de candidaturas pela CEL-ILACVN e a véspera do dia da
votação, conforme Calendário Eleitoral, estipulado no Edital.

Art.  22  Será  tolerada  propaganda  desde  que  não  interfira  nas
atividades acadêmicas normais de Ensino, Pesquisa, Extensão e
Administração.

§ 1º Não será tolerada propaganda:

de incitamento e atentado contra pessoas ou bens;

que  implicar  oferecimento,  dádiva,  promessas  ou
vantagens de qualquer natureza; 

que  vier  a  caluniar,  difamar  ou  injuriar  quaisquer
pessoas;

que utilizar recursos financeiros ou materiais da UNILA; e

o  uso  dos  meios,  e-mails  e  sítios  institucionais  da
Universidade, conforme Instrução Normativa SECOM No
01/2018, publicada no Boletim de Serviço 361, de 29 de
junho de 2018.

§ 2º  A CEL-ILACVN adotará medidas para  advertir,  impedir  ou
fazer cessar imediatamente a propaganda realizada com infração
ao disposto neste artigo.

§ 3º Caso o candidato a Coordenador ou Vice-Coordenador não
atender às orientações previstas no § 1º ou às medidas adotadas
pela CEL-ILACVN, a ele será aplicada a pena de advertência e,
em caso  de  reincidência  ou  continuidade  dessa  irregularidade,
poderá  ser  aplicada  a  pena  de  cassação  da  candidatura  da
chapa.

Art.  23  No  período  de  campanha  eleitoral  será  permitido  aos
candidatos:

Visita  às salas de  aulas,  mediante  autorização pelo(a)
docente responsável pela turma, no momento da visita;

Reuniões  eleitorais  para  exposição  do  Programa  de
Trabalho;

Confecção de materiais de campanha;

Utilização  de  páginas  virtuais,  sendo  vedado  fazer
publicações,    comentários,    curtir    e  compartilhar
materiais relativos às chapas no dia da votação.

É vedada boca de urna (repetir nos demais)

Art.  24 Qualquer candidato poderá representar à CEL-ILACVN
relatando  fatos  e  indicando  provas  e  pedir  a  abertura  de
investigação  para  apurar  condutas  em  desacordo  com  esta
Resolução e com as normas vigentes na UNILA.

Art.25  Pelo  não  cumprimento  de  quaisquer  dos  artigos  desta
Resolução  ou  às  medidas  adotadas  pela  CEL-  ILACVN,  será
aplicada a pena de advertência e, em caso de reincidência ou
continuidade dessa irregularidade, poderá ser aplicada a pena
de cassação da candidatura da chapa.

CAPÍTULO VII

DA VOTAÇÃO

Art. 26 A votação acontecerá nas datas, horários, procedimentos
e  metodologias  estabelecidas  em Edital  elaborado  pela  CEL-
ILACVN. 

Art.  27 A ordem de apresentação das chapas em cada pleito
obedecerá  à  ordem  alfabética  dos  nomes  dos  candidatos  à
função de coordenador de Centro.

CAPÍTULO VII

DA APURAÇÃO DOS VOTOS

Art. 28 Para a totalização dos votos de cada chapa, a apuração
dos  votos  obedecerá  a  técnica  da  proporcionalidade,  sendo
atribuído à categoria docente o peso eleitoral de 70% (setenta
por cento), à categoria discente o peso eleitoral de 15% (quinze
por  cento)  e  à  categoria  dos  TAEs  o  peso  eleitoral  de  15%
(quinze por cento). 

Art.  29 Nos pleitos eleitorais normatizados por esta resolução,
será utilizada a seguinte fórmula:

VFi = 0,70xPi / P + 0,15xTi / T + 0,15xEi / E

sendo:

VFi : índice que indicará a classificação final da chapa “i”;

Pi : número de votos válidos da categoria docente para a chapa
“i”;

P: número total de votos válidos da categoria docente;

Ti : número de votos válidos da categoria dos TAEs para a chapa
“i”;

T: número total de votos válidos da categoria dos TAEs;

Ei : número de votos válidos da categoria discente para a chapa
“i”;

E: número total de votos válidos da categoria discente.

Parágrafo único: O índice que indicará a classificação final de
cada  chapa,  VFi,  será  calculado  até  a  sexta  decimal,  sem
arredondamentos.

Art.  30 Será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria
índice VFi no respectivo cargo pleiteado.

Art. 31 Havendo empate, será considerada eleita a chapa cujo
titular tiver a maior titulação;

Art. 32 Persistindo o empate, será considerada eleita a chapa
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cujo titular seja o mais antigo professor no magistério superior na
UNILA.

Art. 33 Mantido o empate, será considerada eleita a chapa cujo
titular seja o mais antigo no magistério superior e prevalecendo a
situação, o de maior idade.

Art. 34 A CEL-ILACVN estabelecerá os ritos de averiguação dos
votos,  bem como os prazos de homologação e divulgação dos
resultados oficiais dos processos eleitorais.

Art.  35  Os  resultados  serão  homologados  pelo  CONSUNI-
ILACVN, sendo encaminhados para publicação de portaria pela
Reitoria  da  Universidade  para  os  procedimentos  legais  de
nomeação e posse.

CAPÍTULO IX

DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 36 O Presidente e o Secretário da Comissão Eleitoral serão
escolhidos entre os membros nomeados.

Parágrafo único. É vedada qualquer remuneração ou vantagem
aos membros da Comissão Eleitoral pelos serviços prestados.

Art. 37 Compete à Comissão Eleitoral:

publicar editais;

elaborar  cronograma  das  etapas  do  processo,
resguardando os prazos estabelecidos pelo CONSUNI-
ILACVN para o processo eleitoral;

elaborar  a  metodologia  e  supervisionar  o  processo de
inscrição dos/as candidatos/as;

estabelecer  regras  e  tetos  relacionados  a  gastos  da
campanha e cobrar a prestação de contas;

compor as mesas eleitorais;

credenciar fiscais;

emitir instruções sobre a sistemática de votação;

confeccionar,  publicar,  distribuir  e  guardar  o  material
necessário ao processo eleitoral;

decidir sobre impugnações;

delegar  poderes  às  subcomissões  constituídas,  para
execução de tarefas específicas;

apurar os votos;

elaborar formulário para interposição de recursos;

publicar, no âmbito da ILACVN, por edital, os resultados
da eleição e proclamar os/as eleitos/as;

apresentar o resultado ao CONSUNI-ILACVN;

Art. 38 O edital geral da eleição, que divulgará os requisitos, os
prazos  e  os  procedimentos  de  inscrição,  de  realização  de
campanha  e  da  votação,  juntamente  a  convocação  da
comunidade para os pleitos, deverá ser submetido à apreciação e
aprovação no CONSUNI-ILACVN antes de sua publicação.

Art. 39 O edital geral da eleição deverá ser publicado nas diversas
unidades  acadêmicas  e  administrativas  da  UNILA  com,  no
mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência ao dia da eleição.

Art. 40 As decisões da CEL-ILACVN serão tomadas por maioria
simples.

CAPÍTULO X

DOS RECURSOS

Art. 41 Poderá ser apresentado recurso em cada uma das fases
do  processo  eleitoral,  que  será  analisado,  deliberado  e
respondido  pela  CEL-ILACVN,  de  acordo  com  os  prazos
estabelecidos  no  cronograma  das  etapas  do  processo,
observados os dispostos nos artigos 16 a 18 desta resolução;

§ 1º Qualquer recurso deverá ser interposto pelo preenchimento
completo  de  formulário  próprio  elaborado  pela  CEL-ILACVN,
assinado  e  encaminhado  à  CEL-ILACVN,  por  meio  de
mensagem  enviada  pelo  correio  institucional  para  o  correio
eletrônico  cel.ilacvn@unila.edu.br,  em  formato  PDF,  conforme
cronograma;

§ 2º O ingresso e a resposta dos recursos seguem o cronograma
do edital e deverão ser compatíveis com o período previsto para
todo o processo eleitoral, garantindo-se que as respostas sejam
formalizadas antes do início da próxima etapa do processo.

Art.  42  Todos  os  recursos  serão  analisados,  deliberados  e
respondidos pela CEL-ILACVN.

Art.  43  Das  decisões  da  CEL-ILACVN  cabe  recurso  ao
CONSUNI-ILACVN.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  44  Casos  omissos  serão  analisados  pelo  Conselho  do
Instituto.

Art.  45  Esta  resolução  entra  em  vigor  a  partir  da  data  de
publicação,  no  sítio  eletrônico  do  CONSUNI-ILACVN  ou  no
Boletim de Serviços, o que vier primeiro.

Foz do Iguaçu, 27 de Março de 2019

Luciano Calheiros Lapas

Presidente do CONSUNI-ILACVN

PORTARIA PROGRAD-UNILA Nº 014/2019, DE 02 DE ABRIL
DE 2019

O  Pró-Reitor  de  Graduação  da  Universidade  Federal  da
Integração Latino-Americana – UNILA, designado pela Portaria
UNILA  nº  394/2017,  de  30  de  junho  de  2017,  conforme
competências delegadas pela Portaria UNILA nº 042/2017, de 25
de janeiro de 2017,
CONSIDERANDO a Portaria PROGRAD/UNILA nº 046/2018, de
14 de setembro de 2018,  publicada no Boletim de Serviço nº
385, de 14 de setembro de 2018, 
RESOLVE:
Art.  1º  Prorrogar  a  partir  do  primeiro  semestre  de  2019,  a
designação do Grupo de Trabalho de elaboração de Propostas
de Reestruturação Curricular do Ciclo Comum de Estudos, pelo
prazo de até 18 de outubro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Foz do Iguaçu, 02 de abril de 2019.

LÚCIO FLÁVIO GROSS FREITAS
Pró-Reitor de Graduação 

mailto:cel.ilacvn@unila.edu.br
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portaria UNILA Nº 169/18, tendo em vista a delegação de 
competência conferida pela Portaria UNILA Nº 965/16, de 
acordo com os §§ 1º e 2º do art. 38 da Lei nº 8.112/90; e a 
solicitação eletrônica nº 11360,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora ELISIANE FIORENTIN DOTTO, 
Assistente  em  Administração,  SIAPE  2187286,  como 
substituta da titular da função de Chefe do Departamento de 
Apoio da Vice-Reitoria, Código FG-01.
Art.  2º  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua 
publicação. 

GIHAN TEIXEIRA JEBAI

PORTARIA PROGEPE Nº 822/2019, 28 DE MAIO DE 
2019.

A  PRÓ-REITORA  DE  GESTÃO  DE  PESSOAS  DA 
UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO  LATINO-
AMERICANA, no uso de suas atribuições, nomeada pela 
portaria UNILA Nº 169/18, tendo em vista a delegação de 
competência conferida pela Portaria UNILA Nº 965/16 e de 
acordo com o processo 23422.005567/2019-77,
RESOLVE:
Art.  1º  Tornar  sem  efeito  os  itens  abaixo  da  Portaria 
PROGEPE nº 770/2019, publicada no Boletim de Serviço nº 
445, de 17 de maio de 2019, que concedeu remoção na 
estrutura  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  aos 
servidores:
VIII-Servidora MAYARA SABRINA DE GODOY, Jornalista, 
SIAPE 1807082,  do  Departamento  de  Jornalismo para a 
Divisão de Comunicação Digital.
IX-Servidor ELVIS DE SIQUEIRA, Analista de Tecnologia da 
Informação,  SIAPE  1590657,  do  Serviço  de  Apoio 
Tecnológico  à  Comunicação  para  a  Divisão  de 
Comunicação Digital.
XVI-Servidor  TIAGO  CESAR  GALVAO  DE  ANDRADE, 
Relações Públicas, SIAPE 1784497, da Seção de Apoio à 
Gestão  de  Comunicação  para  o  Departamento  de 
Comunicação Institucional.
XX-Servidor  LUIZ  BERNARDO  DE  SOUZA  JUNIOR, 
Operador de Câmera de Cinema e TV, SIAPE 2146059, do 
Serviço  de  Projetos  Especiais  de  Comunicação  para  a 
Seção de Audiovisual.
Art.  2º  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua 
publicação.

GIHAN TEIXEIRA JEBAI

EDITAL CEL/ILACVN Nº. 01, DE 24 DE MAIO DE 2019
A  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, torna 
público o presente edital, que rege os processos eleitorais 
para a Coordenação e Vice-Coordenação dos cursos de 
graduação do Instituto Latino-Americano de Ciências da 
Vida e da Natureza (ILACVN), nos termos do Estatuto da 
Universidade, do Regimento Geral da UNILA, deste edital 
e da Resolução ILACVN nº. 04, de 27 de março de 2019, 
do  Conselho  do  ILACVN  (CONSUNI),  publicada  no 
Boletim de Serviço UNILA nº. 435.
1 DAS FUNÇÕES E DOS MANDATOS
1.1  As  normas deste  Edital  regem o  processo  eleitoral 
para  escolha  de  Coordenador  e  Vice-Coordenador  dos 
cursos de graduação vinculados ao ILACVN.
1.2  Serão  escolhidos  no  referido  processo  eleitoral  o 
Coordenador  e  Vice-Coordenador  dos  cursos  de 

graduação de:
1.2.1 bacharelado em Biotecnologia;
1.2.2  bacharelado em Ciências  Biológicas  –  Ecologia  e 
Biodiversidade;
1.2.3  licenciatura  em  Ciências  da  Natureza  –  Biologia, 
Física e Química;
1.2.4 bacharelado em Engenharia Física;
1.2.5 licenciatura em Matemática;
1.2.6 bacharelado em Medicina;
1.2.7 licenciatura em Química; e
1.2.8 bacharelado em Saúde Coletiva.
1.3 O mandato dos Coordenadores e Vice-Coordenadores 
de curso de terá duração de 02 (dois) anos, contados da 
data  de  sua  posse,  para  o  período  2019-2021,  sendo 
permitida uma recondução.
2 DO CRONOGRAMA E DO CALENDÁRIO ELEITORAL

Recebimento  de  recursos  administrativos  quanto  ao 
regulamento eleitoral e/ou lista de elegíveis

 Até 27/05/2019

Resultado  da  análise  dos  recursos  administrativos  quanto  ao 
regulamento eleitoral e/ou lista de elegíveis

Até 29/05/2019

Recebimento das inscrições de candidaturas  Das 0h00 de 30/05/2019 até 14h00 
de 04/06/2019

Notificação  dos  interessados  sobre  o  deferimento  das 
candidaturas das chapas

Até 05/06/2019

Recebimento  de  recursos  administrativos  quanto  à  decisão 
sobre o deferimento das candidaturas

Até 23h59 de 11/06/2019

Homologação final das candidaturas deferidas Até 12/06/2019

Início do período de campanha eleitoral Até 12/06/2019

Publicação das listas de eleitores qualificados para votar  Até 14/06/2019

Recebimento  de  recursos  administrativos  quanto  às  listas  de 
eleitores qualificados para votar

Até 14h00 de 18/06/2019

Resultado  da  análise  dos  recursos  administrativos  quanto  às 
listas de eleitores qualificados para votar

 Até 19/06/2019

Término do período de campanha eleitoral Até 23h59 de 25/06/2019

Dia da votação Das 08h00 até 23h59 de 
26/06/2019

Apuração dos votos  Até 27/06/2019

Divulgação dos resultados provisórios das eleições  Até 28/06/2019

Recebimento de recursos administrativos quanto aos resultados 
provisórios das eleições

Até 02/07/2019

Publicação da análise dos recursos administrativos e resultados 
finais das eleições

 Até 03/07/2019

Apresentação das contas da campanha Até 04/07/2019

Encaminhamento  dos  resultados  finais  das  eleições  ao 
CONSUNI

 Até 05/07/2019

3  DOS  REQUISITOS  PARA  CANDIDATURAS  E  DO 
REGISTRO DAS CHAPAS
3.1 Poderão candidatar-se aos cargos de Coordenador e 
de  Vice-Coordenador  de  Curso  de  Graduação  os 
docentes que, cumulativamente:
3.1.1  ocupem  cargo  efetivo  da  carreira  do  Magistério 
Superior da UNILA;
3.1.2 pertençam à área específica do curso de graduação 
para o qual pleiteiam candidaturas, conforme Anexo I;
3.1.3 sejam lotados no ILACVN;
3.1.4  sejam  atuantes  no  curso  de  graduação  no  qual 
pleiteiam candidatura;
3.1.5 não se encontrem em situação de afastamento das 
atividades didáticas por  período maior de 60 (sessenta) 
dias no primeiro semestre letivo de 2019;
3.1.6 seja portador do título de Médico, quando se tratar 
do  curso  de  graduação  bacharelado  em  Medicina, 
conforme Art. 5º, VII da Lei Federal nº. 12.842, de 10 de 
julho de 2013.
3.2  Entende-se  por  atuante  no  curso  de  graduação,  o 
docente que tenha exercido, no segundo semestre letivo 
de  2018  ou  no  primeiro  semestre  letivo  de  2019,  pelo 
menos uma das atividades listadas a seguir:
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3.2.1 ministrar aulas em disciplinas do Projeto Pedagógico 
do Curso (PPC);
3.2.2 orientar trabalho de conclusão de curso;
3.2.3  orientar  estágio  obrigatório  ou  não  obrigatório  de 
discentes do curso;
3.2.4 orientar projetos de iniciação científica vinculados ao 
PPC;
3.2.5 orientar projetos de extensão vinculados ao PPC;
3.2.6 participar da gestão do curso como coordenador ou 
vice-coordenador;
3.2.7 coordenar estágios obrigatórios ou não obrigatórios;
3.2.8 coordenar ou participar de atividades de prática ou 
de campo;
3.2.9 participar como membro dos órgãos colegiados do 
curso, tais como o Núcleo Docente Estruturante (NDE) ou 
o Colegiado;
3.2.10  atuar  em  quaisquer  atividades  relacionadas  ao 
andamento do curso e/ou da execução de seu PPC.
3.3 As listas nominais dos elegíveis constam no Anexo II 
do presente Edital.
3.4 Não são elegíveis os membros da CEL.
3.5 As inscrições das candidaturas  para as funções  de 
Coordenador  e  de  Vice-Coordenador  de  cada  um  dos 
cursos  de  graduação  vinculados  ao  ILACVN  serão 
apresentadas em conjunto, formando uma chapa.
3.6  As  inscrições  das  candidaturas  das  chapas 
concorrentes para as funções de Coordenador e de Vice-
Coordenador,  de  cada  um  dos  cursos  de  graduação 
vinculados  ao  ILACVN,  serão  realizadas  em  período 
especificado no cronograma da eleição.
3.7  As  inscrições  das  candidaturas  das  chapas 
concorrentes para as funções de Coordenador e de Vice-
Coordenador,  de  cada  um  dos  cursos  de  graduação 
vinculados  ao  ILACVN,  ocorrerão  mediante  o 
encaminhamento do Anexo III, devidamente preenchido e 
assinado  pelos  candidatos,  em  formato  digital  Portable 
Document Format (PDF) por mensagem eletrônica para o 
endereço <cel.ilacvn@unila.edu.br>, originada do correio 
eletrônico  institucional  do  candidato  a  Coordenador  ou 
Vice-Coordenador de curso.
3.8 Todos os campos do Anexo de inscrição de chapas 
são de preenchimento obrigatório.
3.9  É  obrigatório  o  envio  da  foto  do  candidato  a 
Coordenador ou dos candidatos a Coordenador  e Vice-
coordenador de curso, no tamanho máximo de 100 (cem) 
pixels  por  100  (cem)  pixels,  em  formato  digital  Joint 
Photographic Experts Group (JPG ou JPEG).
3.10  A  foto  supracitada  deverá  ser  enviada  para  o 
endereço eletrônico <cel.ilacvn@unila.edu.br>, na mesma 
mensagem que solicita a inscrição da chapa.
3.11 Se a chapa optar pelo envio da foto dos candidatos a 
Coordenador e Vice-coordenador de curso, essa deverá 
ser uma única foto, no formato indicado no item 3.9.
3.12 É vedada a inscrição de representante titular  e/ou 
vice em mais de uma chapa, sob pena de anulação das 
candidaturas mais antigas e manutenção da candidatura 
com inscrição mais recente.
3.13  Findo  o  prazo  para  inscrições  das  chapas 
concorrentes,  a  CEL reunir-se-á  para  deliberar  sobre  o 
deferimento das inscrições de candidaturas, notificando os 
interessados  pelo  correio  eletrônico  institucional  dos 
candidatos.
3.14  Da decisão  sobre  o  deferimento  das  candidaturas 
caberá  recurso  administrativo  à  própria  CEL,  no  prazo 
previsto no cronograma.

3.15  Após  o  recebimento  dos  recursos  administrativos 
indicados  no  item  9,  a  CEL  deliberará  sobre  a 
homologação final das candidaturas e publicará a lista de 
candidatos  e  de  eleitores  dos  respectivos  pleitos, 
conforme cronograma.
3.16  Da  deliberação  da  CEL  sobre  a  homologação  de 
candidaturas caberá recurso administrativo ao CONSUNI, 
suspendendo-se  a  eleição  exclusivamente  para  as 
funções sub judice.
3.17  Até  o  final  do  período  de  inscrições,  conforme 
cronograma  deste  Edital,  o  candidato  inscrito  poderá, 
isolada  ou  conjuntamente,  desistir  da  homologação  da 
candidatura, mediante requerimento encaminhado à CEL 
na  forma  do  Anexo  IV  para  o  endereço  eletrônico 
<cel.ilacvn@unila.edu.br>,  por  mensagem  originada  do 
correio eletrônico institucional do candidato.
3.18 O candidato remanescente, quando for o caso, será 
notificado pela CEL por mensagem do correio eletrônico 
institucional,  para exercer  o  direito  de recomposição da 
chapa, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas ou em 
prazo menor, se antes findar o período de inscrições.
3.19 Após a homologação das candidaturas será vedada 
a desistência voluntária dos candidatos.
3.20  Ocorrendo  eventual  desligamento  da  UNILA,  será 
notificado o candidato remanescente, para que exerça o 
direito de recomposição da chapa, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas.
3.21 A recomposição da chapa supracitada deverá ocorrer 
até  03  (três)  dias  úteis  antes  do  pleito,  sob  pena  de 
anulação da homologação de sua inscrição.
4 DOS ELEITORES E DO DIREITO DE VOTO
4.1  Poderão  participar  da  eleição,  na  qualidade  de 
votantes  nos  respectivos  cursos  de  graduação  do 
ILACVN, com os quais tenham vínculo:
4.1.1  os  docentes  ocupantes  do  cargo  efetivo  de 
Professor do Magistério Superior, lotados na UNILA, aos 
quais tenham sido atribuídas atividades pedagógicas nos 
componentes  curriculares  dos  respectivos  cursos  de 
graduação  do  ILACVN,  no  segundo  semestre  letivo  de 
2018 ou no primeiro semestre letivo de 2019, que não se 
encontrem em afastamento sem remuneração no primeiro 
semestre letivo de 2019;
4.1.2  os  docentes  temporariamente  contratados  pela 
UNILA,  com contratos  vigentes,  aos  quais  tenham sido 
atribuídas  atividades  pedagógicas  nos  componentes 
curriculares  dos  respectivos  cursos  de  graduação  do 
ILACVN,  no  segundo  semestre  letivo  de  2018  ou  no 
primeiro semestre letivo de 2019; e
4.1.3  os  discentes  regularmente  matriculados  nos 
respectivos  cursos  de  graduação  do  ILACVN,  cuja 
matrícula encontra-se ativa no primeiro semestre letivo de 
2019, na data da homologação das candidaturas;
4.2 O docente com atividades pedagógicas atribuídas em 
mais  de  um curso  de graduação  no segundo semestre 
letivo  de  2018 ou  no  primeiro  semestre  letivo  de  2019 
possuirá  direito  a  um  voto  por  curso,  desde  que  no 
semestre  de  votação,  esteja  vinculado  ao  curso  em 
questão.
4.3 A CEL publicará no Boletim de Serviço a relação de 
eleitores aptos a votarem nos pleitos no prazo previsto no 
cronograma deste Edital.
4.4  Da  publicação  da  lista  de  eleitores  aptos  a  votar 
caberá recurso administrativo à CEL, na forma do item 9 e 
no prazo previsto no cronograma deste Edital.
4.5  Após  o  recebimento  dos  recursos  administrativos 
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indicados no item 9, a CEL deliberará sobre a correção da 
lista de eleitores aptos a votar e publicará nova lista dos 
respectivos  pleitos,  no  prazo  previsto  no  cronograma 
deste Edital.
4.6 O eleitor somente terá direito a votar uma única vez 
em cada eleição em que estiver habilitado como eleitor.
4.7 O voto é nominal, facultativo e intransferível.
4.8 É vedado o voto por procuração.
5 DA CAMPANHA ELEITORAL
5.1  A  Campanha  Eleitoral  será  desenvolvida  pelos 
candidatos  com  inscrição  homologada  no  pleito,  no 
período compreendido entre a homologação e publicação 
dos pedidos de registros de candidaturas pela CEL e a 
véspera do dia da votação, conforme cronograma deste 
Edital.
5.2  A  campanha  eleitoral  e  todas  as  atividades  de 
propaganda, nas dependências da Universidade ou meios 
digitais,  se encerram às 23h59min (vinte e três horas e 
cinquenta e nove minutos) do dia anterior ao da votação, 
horário de Brasília.
5.3 No período de campanha eleitoral será permitido aos 
candidatos:
5.3.1 visita às salas de aulas, mediante autorização pelo 
docente responsável pela turma, no momento da visita;
5.3.2 reuniões eleitorais para exposição do Programa de 
Trabalho;
5.3.3 confecção de folders, folhetos e broches com alusão 
à candidatura;
5.3.4  utilização  de  páginas  virtuais  para  divulgação  da 
candidatura.
5.4 No período de campanha eleitoral é proibido:
5.4.1 a veiculação de propaganda de qualquer natureza 
em bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do 
Poder  Público,  ou  que  a  ele  pertençam,  e  nos  de  uso 
comum;
5.4.2 a confecção,  utilização, distribuição por candidato, 
ou  com  a  sua  autorização,  de  camisetas,  chaveiros, 
bonés,  canetas,  brindes,  cestas  básicas  ou  quaisquer 
outros  bens  ou  materiais  que  possam  proporcionar 
vantagem ao eleitor;
5.4.3 a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios 
por parte do candidato, exceto nos casos de calamidade 
pública,  de  estado  de  emergência  ou  de  programas 
sociais autorizados em lei;
5.4.4  a  divulgação  de  propaganda  mediante  cartazes, 
camisas e bonés;
5.4.5  a  arregimentação  de  eleitor  ou  a  propaganda  de 
boca de urna;
5.4.6  o  uso  dos  meios,  correios  eletrônicos  e  sítios 
institucionais  da  Universidade,  conforme  Instrução 
Normativa SECOM nº. 01/2018, publicada no Boletim de 
Serviço 361, de 29 de junho de 2018;
5.4.7  a  propaganda  sonora  dentro  das  unidades  da 
UNILA,  bem  como  qualquer  outra  que  perturbe  as 
atividades didáticas e administrativas;
5.4.8 ao candidato fazer publicações, comentários, curtir e 
compartilhar  materiais  relativos  às  chapas  no  dia  da 
votação;
5.4.9  ao  candidato  atuar  como mesário  durante  todo  o 
processo eleitoral, em qualquer situação;
5.4.10 à chapa realizar gastos destinados à campanha em 
montante  superior  ao  valor  de  R$  2.000,00  (dois  mil 
reais).
5.5 A observância do descumprimento deste dispositivo 
poderá  acarretar  a  anulação  da  candidatura  da  chapa 

infratora, após apuração dos fatos pela CEL, na qual será 
garantido o exercício do contraditório.
5.6  Qualquer  candidato  poderá  representar  à  CEL, 
relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura de 
investigação  para  apurar  condutas  em  desacordo  com 
este Edital e com as normas vigentes na UNILA.
5.7  Encerrada  a  campanha  eleitoral,  para  fins  de 
prestação de contas, as chapas vencedoras apresentarão 
à CEL declaração das despesas efetuadas na eleição, até 
o  montante  de  R$  2.000,00  (dois  mil  reais),  no  prazo 
estabelecido pelo cronograma deste Edital,  na forma do 
Anexo V devidamente preenchido e assinado, em formato 
digital  Portable Document  Format  (PDF) por  mensagem 
eletrônica para o endereço <cel.@unila.edu.br>, originada 
do  correio  eletrônico  institucional  do  candidato  a 
Coordenador ou Vice-Coordenador de curso.
5.8 A CEL repassará as prestações de contas das chapas 
vencedoras ao CONSUNI.
6 DA VOTAÇÃO
6.1 A votação acontecerá por voto direto e secreto,  em 
meio  eletrônico,  mediante  acesso  exclusivo  ao  Sistema 
Integrado de Gestão de Eleições da UNILA (SIGEleição), 
disponível  no  endereço 
<http://sig.unila.edu.br/sigeleicao/>, conforme cronograma.
6.2  O  eleitor  realizará  o  acesso  ao  SIGEleição  por 
intermédio  do  mesmo  Usuário  e  Senha  do  Sistema 
Informatizado de Gestão (SIG), em qualquer terminal de 
computação e de qualquer localidade.
6.3 A ordem de apresentação das chapas em cada pleito 
obedecerá à ordem alfabética dos nomes dos candidatos 
à função de Coordenador de curso.
6.4 Não haverá colheita de votos em separado.
6.5 Não haverá composição de mesas eleitorais.
7 DA APURAÇÃO DOS VOTOS
7.1 A CEL realizará a apuração dos votos nos pleitos, a 
partir  das 08h00 (oito horas) do dia posterior ao dia da 
votação.
7.2  A  apuração  dos  votos  será realizada  de  forma  
eletrônica, por meio do SIGEleição.
7.3 Fica facultado aos membros das chapas concorrentes 
nos pleitos o acompanhamento da apuração.
7.4  Os  resultados  das  apurações  dos  votos  serão 
gravados  em  cópias  digitalizadas,  sendo  essas  cópias 
digitalizadas encaminhadas ao correio eletrônico da CEL e 
dos candidatos nos pleitos.
7.5  Para  a  totalização  dos  votos  de  cada  chapa,  a 
apuração  dos  votos  obedecerá  a  regra  da 
proporcionalidade, sendo atribuído à categoria docente o 
peso eleitoral  de 70% (setenta por cento) e à categoria 
discente o peso eleitoral de 30% (trinta por cento).
7.6  Os  votos  brancos  e  nulos  não  serão  considerados 
válidos.
7.7 Para as eleições regulamentadas pelo presente edital 
será utilizada a seguinte fórmula:
7.8 VFi = 0,70xPi / P + 0,30xEi / E, sendo:
7.8.1  VFi:  índice  que  indicará  a  classificação  final  da 
chapa “i”;
7.8.2 Pi:  número de votos válidos da categoria  docente 
para a chapa “i”;
7.8.3  P:  número  total  de  votos  válidos  da  categoria 
docente;
7.8.4 Ei:  número de votos válidos da categoria discente 
para a chapa “i”;
7.8.5  E:  número  total  de  votos  válidos  da  categoria 
discente.
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7.9  O índice  que indicará  a  classificação final  de  cada 
chapa,  VFi,  será  calculado  até  a  sexta  decimal,  sem 
arredondamentos.
7.10 Será considerada eleita a chapa que obtiver o maior 
índice VFi no respectivo cargo pleiteado.
7.11 Havendo empate,  será considerada eleita a chapa 
cujo titular tiver a maior titulação.
7.12  Persistindo  o  empate,  será  considerada  eleita  a 
chapa  cujo  titular  seja  o  mais  antigo  no  magistério 
superior  no  ILACVN  e  prevalecendo  a  situação,  o  de 
maior idade.
7.13  Os  documentos  referentes  à  apuração  dos  votos 
serão arquivados após a homologação dos resultados, na 
forma e nos prazos determinados por Lei, ou de acordo 
com as normas internas vigentes.
8  DA  PROCLAMAÇÃO  DOS  RESULTADOS  DOS 
PLEITOS
8.1  Encerradas  as  apurações  dos  votos,  iniciar-se-á  o 
prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  da  divulgação  dos 
resultados finais para os candidatos apresentar recursos 
administrativos perante a CEL, na forma indicada no item 
9.
8.2 Os resultados das eleições serão encaminhados ao 
CONSUNI para os procedimentos legais de homologação.
9 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1 A interposição de  recurso administrativo deverá  ser 
efetuada  pela  assinatura  e  preenchimento  completo  do 
Anexo  VI  e  encaminhado  à  CEL,  em  formato  digital 
Portable Document Format (PDF), por meio de mensagem 
do correio  eletrônico institucional  do interessado para o 
endereço eletrônico <cel.ilacvn@unila.edu.br>, nos prazos 
definidos pelo cronograma.
9.2 Todos os recursos administrativos serão analisados, 
deliberados e respondidos pela CEL nos prazos definido 
pelo cronograma.
9.3  Resolvidos  os  recursos  administrativos  que  forem 
apresentados  à  CEL,  as  análises  dos  recursos 
administrativos  e  os  resultados  das  eleições  serão 
publicados.
9.4 Das decisões da CEL cabe recurso administrativo ao 
CONSUNI.
9.5  Da  deliberação  da  CEL  sobre  a  homologação  de 
candidaturas caberá recurso administrativo ao CONSUNI, 
suspendendo-se  a  eleição  exclusivamente  para  as 
funções sub judice.

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Pelo não cumprimento de quaisquer dos dispositivos 
deste Edital, será aplicada a pena de advertência e, em 
caso  de  reincidência  ou  continuidade  dessa 
irregularidade, poderá ser aplicada a pena de cassação 
da candidatura da chapa infratora.
10.2 Os horários considerados neste Edital correspondem 
ao horário oficial de Brasília.
10.3  A  Resolução ILACVN nº.  04,  de  27  de  março  de 
2019, publicada no Boletim de Serviço UNILA nº. 435, é 
anexo  do  presente  regulamento  e  a  ele  será  aplicada 
subsidiariamente.
10.4  Os  casos  omissos  neste  Edital  serão  analisados, 
deliberados e respondidos pela CEL.

ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

ANEXO I DO EDITAL CEL Nº. 01/2019
TABELA DE CORRELAÇÃO DE CURSOS E ÁREAS

 CURSO ÁREA

 Bacharelado em Biotecnologia  Biologia

 Bacharelado em Ciências Biológicas – Ecologia e 

Biodiversidade
 Biologia

 Licenciatura em Ciências da Natureza – Biologia, 

Física e Química

 Biologia

 Física

 Química

 Bacharelado em Engenharia Física  Física

 Licenciatura em Matemática  Matemática

 Bacharelado em Medicina  Medicina

 Licenciatura em Química  Química

 Bacharelado em Saúde Coletiva  Saúde Coletiva

ANEXO II DO EDITAL CEL Nº. 01/2019
LISTA NOMINAL DOS ELEGÍVEIS

 CURSO DOCENTES ELEGÍVEIS

 Bacharelado em Biotecnologia

Carla Vermeulen Carvalho Grade
Cleto Kaveski Peres
Cristian Antonio Rojas
Danúbia Frasson
Giovana Secretti Vendruscolo
Gleisson Alisson Pereira de Brito
Kelvinson Fernandes Viana
Laura Cristina Pires Lima
Lucas de Moraes Aguiar
Luiz Henrique Garcia Pereira
Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior
Michel Rodrigo Zambrano Passarini
Michel Varajão Garey
Pablo Henrique Nunes
Rafaella Costa Bonugli Santos
Wagner Antonio Chiba de Castro

 Bacharelado  em  Ciências  Biológicas  – 
Ecologia e Biodiversidade

Alexandre Vogliotti 
Carla Vermeulen Carvalho Grade 
Cleto Kaveski Peres 
Cristian Antonio Rojas 
Danúbia Frasson
Elaine Della Giustina Soares
Fernando Cézar Vieira Zanella
Gleisson Alisson Pereira de Brito
Giovana Secretti Vendruscolo
Hermes José Schmitz
Kelvinson Fernandes Viana
Laura Cristina Pires Lima
Lucas de Moraes Aguiar
Luiz Henrique Garcia Pereira
Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior
Michel Varajão Garey
Pablo Henrique Nunes
Peter Loẅenberg Neto
Rafaella Costa Bonugli Santos
Wagner Antonio Chiba de Castro 

 Licenciatura  em  Ciências  da  Natureza  – 
Biologia, Física e Química

Alexandre Vogliotti
Aline Theodoro Toci
Alvaro Barcellos Onofrio
Caroline da Costa Silva Gonçalves
Daniel Luiz Nedel
Davi da Silva Monteiro
Elaine Della Giustina Soares
Gustavo de Jesus Lopez Nunez
Hermes José Schmitz
Janine Padilha Botton
Kelly Daiane Sossmeier
Laura Cristina Pires Lima
Marcela Boroski
Márcia Regina Becker
Maria das Graças Cleophas Porto
Michel Varajão Garey
Pablo Henrique Nunes
Peter Loẅenberg Neto
Rodrigo Leonardo de Oliveira Basso

 Bacharelado em Engenharia Física

Abraão Jesse Capistrano de Souza
Dáfni Fernanda Zenedin Marchioro
Daniel Luiz Nedel
Eduardo do Carmo
Gustavo de Jesus Lopez Nunez
Kelly Daiane Sossmeier
Luciano Calheiros Lapas
Marcelo Goncalves Honnicke
Rafael Otoniel Ribeiro Rodrigues da Cunha
Raphael Fortes Infante Gomes
Rodrigo Leonardo de Oliveira Basso
Yunier Garcia Basabe

 Licenciatura em Matemática

Cleilton Aparecido Canal
Elmha Coelho Martins Moura
Fabio Silva Melo
Guilherme Vasconcelos da Silva Mauro
Newton Mayer Solorzano Chavez
Patricia Couto Goncalves Mauro
Priscila Gleden Novaes da Silva

 Bacharelado em Medicina Adriana Chalita Gomes
Alessandra Pawelec
Alessandro da Costa Machado
Bruno Costa Sicuro de Moraes
Camilo Antonio de Lima
Carlos Eduardo Ficht de Oliveira 
Carolina Leao Oderich
Cornelius Roberto Bohnert
Cristiano Ferrari Siqueira
Elton Gomes da Silva
Fabiana Aidar Fermino
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Flavia Julyana Pina Trench
German Andres Pignolo
Gracielle Rodrigues Fiorenzano Celinski
Ludymilla Rodrigues Furlan
Luis Fernando Boff Zarpelon
Luiz Tadeu de Moura Fachine
Ramon Mario Bellon Prestamo
Regina Maria Goncalves Dias
Ricardo de Lima Lacerda
Roberto de Almeida
Rosana Alvarez Callejas
Seidel Guerra Lopez
Tatiana Pinheiro Rocha de Souza Alves
Vanderlei Martinelo Junior
Wilma Nancy Campos Arze

 Licenciatura em Química

Aline Theodoro Toci
Alvaro Barcellos Onofrio
Caroline da Costa Silva Gonçalves
Gilcélia Aparecida Cordeiro
Janine Padilha Botton
Marcela Boroski
Márcia Regina Becker
Márcio de Sousa Goes
Maria das Graças Cleophas Porto
Paula Andrea Jaramillo Araujo

 Bacharelado em Saúde Coletiva

Carmen Justina Gamarra
Fernando Kenji Nampo
Gladys Amélia Vélez Benito
Rodne de Oliveira Lima
Walfrido Kuhl Svoboda

ANEXO III DO EDITAL CEL Nº. 01/2019
INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA

DADOS DO(A) CANDIDATO(A) A COORDENADOR(A) DE CURSO DE GRADUAÇÃO

Nome Completo:

SIAPE:

Assinatura:

DADOS DO(A) CANDIDATO(A) A VICE-COORDENADOR(A) DE CURSO DE GRADUAÇÃO

Nome Completo:

SIAPE:

Assinatura:

COORDENAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DA CANDIDATURA (Marcar apenas uma)

(   ) bacharelado em Biotecnologia
(   ) bacharelado em Ciências Biológicas – Ecologia e Biodiversidade
(   ) licenciatura em Ciências da Natureza – Biologia, Física e Química
(   ) bacharelado em Engenharia Física
(   ) licenciatura em Matemática
(   ) bacharelado em Medicina
(   ) licenciatura em Química
(   ) bacharelado em Saúde Coletiva

DECISÃO DA CEL SOBRE O REQUERIMENTO DE CANDIDATURA (Para uso da CEL)

(   ) Deferido
(   ) Indeferido

Justificativa do parecer:

Local e  data:  Foz do 
Iguaçu,                 de _____________                       de 2019.

Assinatura do(a) presidente da CEL:

ANEXO IV EDITAL CEL Nº. 01/2019
REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATURA
DADOS DO(A) CANDIDATO(A) DESISTENTE A COORDENADOR(A) OU VICE-COORDENADOR(A) 
DE CURSO DE GRADUAÇÃO

Nome Completo:

SIAPE:

Assinatura:

 Local e data: Foz do Iguaçu,                               de _____________                       de 2019.

CURSO DE GRADUAÇÃO DA CHAPA DESISTENTE (marcar apenas uma)

(   ) bacharelado em Biotecnologia
(   ) bacharelado em Ciências Biológicas – Ecologia e Biodiversidade
(   ) licenciatura em Ciências da Natureza – Biologia, Física e Química
(   ) bacharelado em Engenharia Física
(   ) licenciatura em Matemática
(   ) bacharelado em Medicina
(   ) licenciatura em Química
(   ) bacharelado em Saúde Coletiva

REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATURA
Motivo do requerimento de desistência de candidatura:

DECISÃO DA CEL SOBRE O REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATURA (Para uso da  
CEL)
(   ) Deferido
(   ) Indeferido
Justificativa do parecer:

Local e data: Foz do 
Iguaçu,                 de _____________                       de 2019.

Assinatura do(a) presidente da CEL:

ANEXO V EDITAL CEL Nº. 01/2019
DECLARAÇÃO DE DESPESAS DE CAMPANHA DA 

CHAPA VENCEDORA
DADOS DO(A) CANDIDATO(A) ELEITO(A) COORDENADOR(A) DE CURSO DE GRADUAÇÃO

Nome Completo:

SIAPE:

Assinatura:

DADOS DO(A) CANDIDATO(A) ELEITO(A) VICE-COORDENADOR(A) DE CURSO DE GRADUAÇÃO

Nome Completo:

SIAPE:

Assinatura:

 Local e data: Foz do Iguaçu,                               de _____________                       de 2019.

COORDENAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DA CHAPA FOI ELEITA (Marcar apenas uma)

(   ) bacharelado em Biotecnologia
(   ) bacharelado em Ciências Biológicas – Ecologia e Biodiversidade
(   ) licenciatura em Ciências da Natureza – Biologia, Física e Química
(   ) bacharelado em Engenharia Física
(   ) licenciatura em Matemática
(   ) bacharelado em Medicina
(   ) licenciatura em Química
(   ) bacharelado em Saúde Coletiva

DECLARAÇÃO DE DESPESAS DE CAMPANHA DA CHAPA VENCEDORA (limite de até R$ 2.000,00)
(dois mil reais)

Descrição
(ex.: Folders impressos em cor 
de  divulgação  das  propostas 
da chapa)

Unidade  de 
medida
(ex.: unidades)

Quantidade 
unitária
(ex.: 200)

Valor  unitário 
(R$)
(ex.: R$ 0,50)

Subtotal (R$)
(ex.: R$ 100,00)

Total 

DECISÃO DA CEL SOBRE A DECLARAÇÃO DE DESPESAS DE CAMPANHA DA CHAPA VENCEDORA 
(Para uso da CEL)
(   ) Aprovada
(   ) Aprovada com ressalvas
(   ) Reprovada
Justificativa do parecer:

Local e data: Foz do 
Iguaçu,                 de _____________                       de 2019.

Assinatura do(a) presidente da CEL:

ANEXO VI EDITAL CEL Nº. 01/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

DADOS DO(A) REQUERENTE
Nome completo:
Telefone:
E-mail institucional:
Assinatura  do(a)  requerente  ou  representante 
legal:
 Local e data: Foz do Iguaçu,                               de _____________

                         de 2019.

RECURSO ADMINISTRATIVO
Motivo do recurso administrativo:

DECISÃO DA CEL SOBRE O RECURSO ADMINISTRATIVO (Para uso da CEL)
(   ) Indeferido
(   ) Parcialmente deferido
(   ) Deferido
Justificativa do parecer:

Local e data: Foz do 
Iguaçu,                 de _____________                       de 2019.

Assinatura do(a) presidente da CEL:

EDITAL CEL/ILACVN Nº. 02, DE 29 DE MAIO DE 2019
A  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, pelo 
presente  edital  torna  pública  a  decisão  quanto  aos 
recursos administrativos submetidos ao regulamento dos 
processos  eleitorais  para  a  Coordenação  e  Vice-
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Juliane Cristina Larsen(titular) e Tiago Costa
Sanches (suplente)

Deferido

Representantes do Instituto Latino-Americano de
Ciências da Vida e da Natureza – ILACVN

Resultado

Hermes José Schmitz (titular) e Rodne de Oliveira
Lima (suplente)

Deferido

Jose Ricardo Cezar Salgado (titular) e Paula
Andrea Jaramillo Araujo (suplente)

Deferido

Representantes do Instituto Latino-Americano de
Economia, Sociedade e Política – ILAESP

Resultado

Rogério Gimenes Giugliano (titular) e Fábio Borges
(suplente)

Deferido

Flavio Alfredo Gaitán (titular) e Amilton José Moretto
(suplente)

Deferido

Representantes do Instituto Latino-Americano de
Tecnologia, Infraestrutura e Território – ILATIT

Resultado

Eduardo Gonçalves Reimbrecht (titular) e Ana
Carolina Parapinski Dos Santos (suplente)

Deferido

Rubens de Toledo Junior (titular) e Marlei Roling
Scariot (suplente)

Deferido

2. Candidaturas inscritas para representação de TAEs
Composição da Chapa Resultado

Liciane Roling (titular) e Cláudia Lacerda Muniz
(suplente)

Deferido

Solange Rodrigues Bonomo Assumpção e Roseane
Cleide de Souza (suplente)

Deferido

Luiz Fernando Kiihl Matias (titular) e Carlos Noberto
Berger (suplente)

Deferido

Arlos Eleodoro Seixas Risden Junior (titular) e
Cristian Fabio Tymus (suplente)

Deferido

Eduardo Dalcin Castilha (titular) e Valdir de Souza
(suplente)

Deferido

Sandonaid Andrei Geisler (titular) e Juliana Kafka
Bilha (suplente)

Deferido

Luiz Bernardo de Souza Junior (titular) e Tiago
Cesar Galvão de Andrade (suplente)

Deferido

Rafael Aparecido da Silva (titular) e Nardeli
Anastacio de Andrade (suplente)

Deferido

3. Candidaturas para representação discente da pós-graduação
Composição da Chapa Resultado

Alondra Aurelia Palma Fernandez (titular) e Larissa
Schelbauer (suplente)

Deferido

4. Candidaturas para representação discente da graduação
Composição da Chapa Resultado

Juliana Ferreira Novaes (titular) e Shirley Barros
Felippe (suplente)

Deferido

Dayana Paola Salazar Benalcazar (titular) e Thiago
Soares de Souza (suplente)

Deferido

Camila Meireles Fernandes (titular) e Sara Cristina
Wandrowski Froes (suplente)

Deferido

Miguel Seguin Neto (titular) e Juliana Vileirine
Ribeiro (suplente)

Deferido

Thiago Serafim Pires (titular)
e Ana Souza (suplente)

Indeferido: Não cumpre o item 3.1.1 
do edital: nomes completos do titular
e da suplente não constam na lista 
de discentes matriculados em 
cursos de graduação

5. Altera-se no item 2.2 a parte relativa ao número de chapas 
para a representação discente da pós-graduação stricto sensu, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:

Discentes regulares e
ativos da pós-graduação

stricto sensu

1 chapa
(titular e
suplente)

Mandato: 1
anos

Discentes
regulares e

ativos da pós-
graduação stricto

sensu

COMISSÃO ELEITORAL

EDITAL CEL/ILACVN Nº. 04, DE 06 DE JUNHO DE 2019

A  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, torna
público o presente edital, que rege os processos eleitorais
complementares  para  a  Coordenação  e  Vice-
Coordenação dos cursos de graduação do Instituto Latino-
Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN),
nos termos do Estatuto da Universidade,  do Regimento
Geral da UNILA, deste edital e da Resolução ILACVN nº.
04,  de 27 de março de 2019,  do Conselho do ILACVN
(CONSUNI), publicada no Boletim de Serviço UNILA nº.
435.

1 DAS FUNÇÕES E DOS MANDATOS
1.1 As normas deste Edital regem os processos eleitorais
complementares  para  escolha  de  Coordenador  e  Vice-
Coordenador  dos  cursos  de  graduação  vinculados  ao
ILACVN.
1.2  Serão  escolhidos  no  referido  processo  eleitoral  o
Coordenador  e  Vice-Coordenador  dos  cursos  de
graduação de:
1.2.1 licenciatura em Matemática;
1.2.2 licenciatura em Química; e
1.2.3 bacharelado em Saúde Coletiva.
1.3 O mandato dos Coordenadores e Vice-Coordenadores
de curso de terá duração de 02 (dois) anos, contados da
data  de  sua  posse,  para  o  período  2019-2021,  sendo
permitida uma recondução.

2 DO CRONOGRAMA E DO CALENDÁRIO ELEITORAL
Recebimento  de  recursos  administrativos  quanto  ao
regulamento eleitoral e/ou lista de elegíveis

Até 11/06/2019

Recebimento das inscrições de candidaturas Até 11/06/2019

Notificação  dos  interessados  sobre  o  deferimento  das
candidaturas das chapas

Até 12/06/2019

Homologação final das candidaturas deferidas Até 12/06/2019

Início do período de campanha eleitoral Até 12/06/2019

Publicação das listas de eleitores qualificados para votar  Até 14/06/2019

Recebimento  de  recursos  administrativos  quanto  às  listas  de
eleitores qualificados para votar

Até 14h00 de 18/06/2019

Resultado  da  análise  dos  recursos  administrativos  quanto  às
listas de eleitores qualificados para votar

 Até 19/06/2019

Término do período de campanha eleitoral Até 23h59 de 25/06/2019

Dia da votação Das 08h00 até 23h59 de
26/06/2019

Apuração dos votos  Até 27/06/2019

Divulgação dos resultados provisórios das eleições  Até 28/06/2019

Recebimento de recursos administrativos quanto aos resultados
provisórios das eleições

Até 02/07/2019

Publicação da análise dos recursos administrativos e resultados
finais das eleições

 Até 03/07/2019

Apresentação das contas da campanha Até 04/07/2019

Encaminhamento  dos  resultados  finais  das  eleições  ao
CONSUNI

 Até 05/07/2019

3  DOS  REQUISITOS  PARA  CANDIDATURAS  E  DO
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REGISTRO DAS CHAPAS
3.1 Poderão candidatar-se aos cargos de Coordenador e
de  Vice-Coordenador  de  Curso  de  Graduação  os
docentes que, cumulativamente:
3.1.1  ocupem  cargo  efetivo  da  carreira  do  Magistério
Superior da UNILA;
3.1.2 pertençam à área específica do curso de graduação
para o qual pleiteiam candidaturas, conforme Anexo I;
3.1.3 sejam lotados no ILACVN;
3.1.4  sejam  atuantes  no  curso  de  graduação  no  qual
pleiteiam candidatura;
3.1.5 não se encontrem em situação de afastamento das
atividades didáticas por período maior de 60 (sessenta)
dias no primeiro semestre letivo de 2019;
3.2  Entende-se  por  atuante  no  curso  de  graduação,  o
docente que tenha exercido, no segundo semestre letivo
de  2018  ou  no  primeiro  semestre  letivo  de  2019,  pelo
menos uma das atividades listadas a seguir:
3.2.1 ministrar aulas em disciplinas do Projeto Pedagógico
do Curso (PPC);
3.2.2 orientar trabalho de conclusão de curso;
3.2.3  orientar  estágio  obrigatório  ou  não  obrigatório  de
discentes do curso;
3.2.4 orientar projetos de iniciação científica vinculados ao
PPC;
3.2.5 orientar projetos de extensão vinculados ao PPC;
3.2.6 participar da gestão do curso como coordenador ou
vice-coordenador;
3.2.7 coordenar estágios obrigatórios ou não obrigatórios;
3.2.8 coordenar ou participar de atividades de prática ou
de campo;
3.2.9 participar como membro dos órgãos colegiados do
curso, tais como o Núcleo Docente Estruturante (NDE) ou
o Colegiado;
3.2.10  atuar  em  quaisquer  atividades  relacionadas  ao
andamento do curso e/ou da execução de seu PPC.
3.3 As listas nominais dos elegíveis constam no Anexo II
do presente Edital.
3.4 Não são elegíveis os membros da CEL.
3.5 As inscrições das candidaturas  para as funções  de
Coordenador  e  de  Vice-Coordenador  de  cada  um  dos
cursos  de  graduação  vinculados  ao  ILACVN  serão
apresentadas em conjunto, formando uma chapa.
3.6  As  inscrições  das  candidaturas  das  chapas
concorrentes para as funções de Coordenador e de Vice-
Coordenador,  de  cada  um  dos  cursos  de  graduação
vinculados  ao  ILACVN,  serão  realizadas  em  período
especificado no cronograma da eleição.
3.7  As  inscrições  das  candidaturas  das  chapas
concorrentes para as funções de Coordenador e de Vice-
Coordenador,  de  cada  um  dos  cursos  de  graduação
vinculados  ao  ILACVN,  ocorrerão  mediante  o
encaminhamento do Anexo III, devidamente preenchido e
assinado  pelos  candidatos,  em  formato  digital  Portable
Document Format (PDF) por mensagem eletrônica para o
endereço <cel.ilacvn@unila.edu.br>, originada do correio
eletrônico  institucional  do  candidato  a  Coordenador  ou
Vice-Coordenador de curso.
3.8 Todos os campos do Anexo de inscrição de chapas
são de preenchimento obrigatório.
3.9  É  obrigatório  o  envio  da  foto  do  candidato  a
Coordenador ou dos candidatos a Coordenador  e Vice-
coordenador de curso, no tamanho máximo de 100 (cem)
pixels  por  100  (cem)  pixels,  em  formato  digital  Joint
Photographic Experts Group (JPG ou JPEG).

3.10  A  foto  supracitada  deverá  ser  enviada  para  o
endereço eletrônico <cel.ilacvn@unila.edu.br>, na mesma
mensagem que solicita a inscrição da chapa.
3.11 Se a chapa optar pelo envio da foto dos candidatos a
Coordenador e Vice-coordenador de curso, essa deverá
ser uma única foto, no formato indicado no item 3.9.
3.12  É vedada a  inscrição de representante  titular  e/ou
vice em mais de uma chapa, sob pena de anulação das
candidaturas mais antigas e manutenção da candidatura
com inscrição mais recente.
3.13  Findo  o  prazo  para  inscrições  das  chapas
concorrentes,  a  CEL reunir-se-á  para  deliberar  sobre  o
deferimento das inscrições de candidaturas, notificando os
interessados  pelo  correio  eletrônico  institucional  dos
candidatos.
3.14  Da  decisão  sobre  o  deferimento  das  candidaturas
caberá  recurso  administrativo  à  própria  CEL,  no  prazo
previsto no cronograma.
3.15  Após  o  recebimento  dos  recursos  administrativos
indicados  no  item  9,  a  CEL  deliberará  sobre  a
homologação final das candidaturas e publicará a lista de
candidatos  e  de  eleitores  dos  respectivos  pleitos,
conforme cronograma.
3.16  Da  deliberação  da  CEL  sobre  a  homologação  de
candidaturas caberá recurso administrativo ao CONSUNI,
suspendendo-se  a  eleição  exclusivamente  para  as
funções sub judice.
3.17  Até  o  final  do  período  de  inscrições,  conforme
cronograma  deste  Edital,  o  candidato  inscrito  poderá,
isolada  ou  conjuntamente,  desistir  da  homologação  da
candidatura, mediante requerimento encaminhado à CEL
na  forma  do  Anexo  IV  para  o  endereço  eletrônico
<cel.ilacvn@unila.edu.br>,  por  mensagem  originada  do
correio eletrônico institucional do candidato.
3.18 O candidato remanescente, quando for o caso, será
notificado pela CEL por mensagem do correio eletrônico
institucional,  para exercer  o  direito  de recomposição da
chapa, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas ou em
prazo menor, se antes findar o período de inscrições.
3.19 Após a homologação das candidaturas será vedada
a desistência voluntária dos candidatos.
3.20  Ocorrendo  eventual  desligamento  da  UNILA,  será
notificado o candidato remanescente, para que exerça o
direito de recomposição da chapa, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
3.21 A recomposição da chapa supracitada deverá ocorrer
até  03  (três)  dias  úteis  antes  do  pleito,  sob  pena  de
anulação da homologação de sua inscrição.

4 DOS ELEITORES E DO DIREITO DE VOTO
4.1  Poderão  participar  da  eleição,  na  qualidade  de
votantes  nos  respectivos  cursos  de  graduação  do
ILACVN, com os quais tenham vínculo:
4.1.1  os  docentes  ocupantes  do  cargo  efetivo  de
Professor do Magistério Superior, lotados na UNILA, aos
quais tenham sido atribuídas atividades pedagógicas nos
componentes  curriculares  dos  respectivos  cursos  de
graduação  do  ILACVN,  no  segundo  semestre  letivo  de
2018 ou no primeiro semestre letivo de 2019, que não se
encontrem em afastamento sem remuneração no primeiro
semestre letivo de 2019;
4.1.2  os  docentes  temporariamente  contratados  pela
UNILA,  com contratos  vigentes,  aos  quais  tenham sido
atribuídas  atividades  pedagógicas  nos  componentes
curriculares  dos  respectivos  cursos  de  graduação  do
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ILACVN,  no  segundo  semestre  letivo  de  2018  ou  no
primeiro semestre letivo de 2019; e
4.1.3  os  discentes  regularmente  matriculados  nos
respectivos  cursos  de  graduação  do  ILACVN,  cuja
matrícula encontra-se ativa no primeiro semestre letivo de
2019, na data da homologação das candidaturas;
4.2 O docente com atividades pedagógicas atribuídas em
mais de  um curso  de  graduação  no  segundo semestre
letivo  de  2018 ou  no  primeiro  semestre  letivo  de  2019
possuirá  direito  a  um  voto  por  curso,  desde  que  no
semestre  de  votação,  esteja  vinculado  ao  curso  em
questão.
4.3 A CEL publicará no Boletim de Serviço a relação de
eleitores aptos a votarem nos pleitos no prazo previsto no
cronograma deste Edital.
4.4  Da  publicação  da  lista  de  eleitores  aptos  a  votar
caberá recurso administrativo à CEL, na forma do item 9 e
no prazo previsto no cronograma deste Edital.
4.5  Após  o  recebimento  dos  recursos  administrativos
indicados no item 9, a CEL deliberará sobre a correção da
lista de eleitores aptos a votar e publicará nova lista dos
respectivos  pleitos,  no  prazo  previsto  no  cronograma
deste Edital.
4.6 O eleitor somente terá direito a votar uma única vez
em cada eleição em que estiver habilitado como eleitor.
4.7 O voto é nominal, facultativo e intransferível.
4.8 É vedado o voto por procuração.

5 DA CAMPANHA ELEITORAL
5.1  A  Campanha  Eleitoral  será  desenvolvida  pelos
candidatos  com  inscrição  homologada  no  pleito,  no
período compreendido entre a homologação e publicação
dos pedidos de registros de candidaturas pela CEL e a
véspera do dia da votação, conforme cronograma deste
Edital.
5.2  A  campanha  eleitoral  e  todas  as  atividades  de
propaganda, nas dependências da Universidade ou meios
digitais,  se encerram às 23h59min (vinte e três horas e
cinquenta e nove minutos) do dia anterior ao da votação,
horário de Brasília.
5.3 No período de campanha eleitoral será permitido aos
candidatos:
5.3.1 visita às salas de aulas, mediante autorização pelo
docente responsável pela turma, no momento da visita;
5.3.2 reuniões eleitorais para exposição do Programa de
Trabalho;
5.3.3 confecção de folders, folhetos e broches com alusão
à candidatura;
5.3.4  utilização  de  páginas  virtuais  para  divulgação  da
candidatura.
5.4 No período de campanha eleitoral é proibido:
5.4.1 a veiculação de propaganda de qualquer natureza
em bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do
Poder  Público,  ou  que  a  ele  pertençam,  e  nos  de  uso
comum;
5.4.2 a confecção,  utilização, distribuição por candidato,
ou  com  a  sua  autorização,  de  camisetas,  chaveiros,
bonés,  canetas,  brindes,  cestas  básicas  ou  quaisquer
outros  bens  ou  materiais  que  possam  proporcionar
vantagem ao eleitor;
5.4.3 a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios
por parte do candidato, exceto nos casos de calamidade
pública,  de  estado  de  emergência  ou  de  programas
sociais autorizados em lei;
5.4.4  a  divulgação  de  propaganda  mediante  cartazes,

camisas e bonés;
5.4.5  a  arregimentação  de  eleitor  ou  a  propaganda  de
boca de urna;
5.4.6  o  uso  dos  meios,  correios  eletrônicos  e  sítios
institucionais  da  Universidade,  conforme  Instrução
Normativa SECOM nº. 01/2018, publicada no Boletim de
Serviço 361, de 29 de junho de 2018;
5.4.7  a  propaganda  sonora  dentro  das  unidades  da
UNILA,  bem  como  qualquer  outra  que  perturbe  as
atividades didáticas e administrativas;
5.4.8 ao candidato fazer publicações, comentários, curtir e
compartilhar  materiais  relativos  às  chapas  no  dia  da
votação;
5.4.9  ao  candidato  atuar  como mesário  durante  todo  o
processo eleitoral, em qualquer situação;
5.4.10 à chapa realizar gastos destinados à campanha em
montante superior ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
5.5 A observância  do  descumprimento  deste dispositivo
poderá  acarretar  a  anulação  da  candidatura  da  chapa
infratora, após apuração dos fatos pela CEL, na qual será
garantido o exercício do contraditório.
5.6  Qualquer  candidato  poderá  representar  à  CEL,
relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura de
investigação  para  apurar  condutas  em  desacordo  com
este Edital e com as normas vigentes na UNILA.
5.7  Encerrada  a  campanha  eleitoral,  para  fins  de
prestação de contas, as chapas vencedoras apresentarão
à CEL declaração das despesas efetuadas na eleição, até
o  montante  de  R$  2.000,00  (dois  mil  reais),  no  prazo
estabelecido pelo cronograma deste Edital,  na forma do
Anexo V devidamente preenchido e assinado, em formato
digital  Portable Document  Format  (PDF) por  mensagem
eletrônica para o endereço <cel.@unila.edu.br>, originada
do  correio  eletrônico  institucional  do  candidato  a
Coordenador ou Vice-Coordenador de curso.
5.8 A CEL repassará as prestações de contas das chapas
vencedoras ao CONSUNI.

6 DA VOTAÇÃO
6.1 A votação acontecerá por voto direto e secreto,  em
meio  eletrônico,  mediante  acesso  exclusivo  ao  Sistema
Integrado de Gestão de Eleições da UNILA (SIGEleição),
disponível  no  endereço
<http://sig.unila.edu.br/sigeleicao/>, conforme cronograma.
6.2  O  eleitor  realizará  o  acesso  ao  SIGEleição  por
intermédio  do  mesmo  Usuário  e  Senha  do  Sistema
Informatizado de Gestão (SIG), em qualquer terminal de
computação e de qualquer localidade.
6.3 A ordem de apresentação das chapas em cada pleito
obedecerá à ordem alfabética dos nomes dos candidatos
à função de Coordenador de curso.
6.4 Não haverá colheita de votos em separado.
6.5 Não haverá composição de mesas eleitorais.

7 DA APURAÇÃO DOS VOTOS
7.1 A CEL realizará a apuração dos votos nos pleitos, a
partir  das 08h00 (oito horas) do dia posterior ao dia da
votação.
7.2  A  apuração  dos  votos  será realizada  de  forma
eletrônica, por meio do SIGEleição.
7.3 Fica facultado aos membros das chapas concorrentes
nos pleitos o acompanhamento da apuração.
7.4  Os  resultados  das  apurações  dos  votos  serão
gravados  em  cópias  digitalizadas,  sendo  essas  cópias
digitalizadas encaminhadas ao correio eletrônico da CEL e
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dos candidatos nos pleitos.
7.5  Para  a  totalização  dos  votos  de  cada  chapa,  a
apuração  dos  votos  obedecerá  a  regra  da
proporcionalidade, sendo atribuído à categoria docente o
peso eleitoral de 70% (setenta por cento) e à categoria
discente o peso eleitoral de 30% (trinta por cento).
7.6  Os  votos  brancos  e  nulos  não  serão  considerados
válidos.
7.7 Para as eleições regulamentadas pelo presente edital
será utilizada a seguinte fórmula:
7.8 VFi = 0,70xPi / P + 0,30xEi / E, sendo:
7.8.1  VFi:  índice  que  indicará  a  classificação  final  da
chapa “i”;
7.8.2 Pi:  número de votos válidos da categoria docente
para a chapa “i”;
7.8.3  P:  número  total  de  votos  válidos  da  categoria
docente;
7.8.4 Ei: número de votos válidos da categoria discente
para a chapa “i”;
7.8.5  E:  número  total  de  votos  válidos  da  categoria
discente.
7.9  O índice  que indicará  a  classificação final  de  cada
chapa,  VFi,  será  calculado  até  a  sexta  decimal,  sem
arredondamentos.
7.10 Será considerada eleita a chapa que obtiver o maior
índice VFi no respectivo cargo pleiteado.
7.11 Havendo empate,  será considerada eleita a chapa
cujo titular tiver a maior titulação.
7.12  Persistindo  o  empate,  será  considerada  eleita  a
chapa  cujo  titular  seja  o  mais  antigo  no  magistério
superior  no  ILACVN  e  prevalecendo  a  situação,  o  de
maior idade.
7.13  Os  documentos  referentes  à  apuração  dos  votos
serão arquivados após a homologação dos resultados, na
forma e nos prazos determinados por Lei, ou de acordo
com as normas internas vigentes.

8  DA  PROCLAMAÇÃO  DOS  RESULTADOS  DOS
PLEITOS
8.1  Encerradas  as  apurações  dos  votos,  iniciar-se-á  o
prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  da  divulgação  dos
resultados finais para os candidatos apresentar recursos
administrativos perante a CEL, na forma indicada no item
9.
8.2 Os resultados das eleições serão encaminhados ao
CONSUNI para os procedimentos legais de homologação.

9 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1 A interposição de  recurso administrativo deverá  ser
efetuada  pela  assinatura  e  preenchimento  completo  do
Anexo  VI  e  encaminhado  à  CEL,  em  formato  digital
Portable Document Format (PDF), por meio de mensagem
do correio  eletrônico institucional  do interessado para o
endereço eletrônico <cel.ilacvn@unila.edu.br>, nos prazos
definidos pelo cronograma.
9.2 Todos os recursos administrativos serão analisados,
deliberados e respondidos pela CEL nos prazos definido
pelo cronograma.
9.3  Resolvidos  os  recursos  administrativos  que  forem
apresentados  à  CEL,  as  análises  dos  recursos
administrativos  e  os  resultados  das  eleições  serão
publicados.
9.4 Das decisões da CEL cabe recurso administrativo ao
CONSUNI.
9.5  Da  deliberação  da  CEL  sobre  a  homologação  de

candidaturas caberá recurso administrativo ao CONSUNI,
suspendendo-se  a  eleição  exclusivamente  para  as
funções sub judice.

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Pelo não cumprimento de quaisquer dos dispositivos
deste Edital, será aplicada a pena de advertência e, em
caso de reincidência ou continuidade dessa irregularidade,
poderá ser aplicada a pena de cassação da candidatura
da chapa infratora.
10.2 Os horários considerados neste Edital correspondem
ao horário oficial de Brasília.
10.3  A  Resolução ILACVN nº.  04,  de  27  de  março  de
2019, publicada no Boletim de Serviço UNILA nº. 435, é
anexo  do  presente  regulamento  e  a  ele  será  aplicada
subsidiariamente.
10.4  Os  casos  omissos  neste  Edital  serão  analisados,
deliberados e respondidos pela CEL.

ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

ANEXO I DO EDITAL CEL Nº. 04/2019
TABELA DE CORRELAÇÃO DE CURSOS E ÁREAS

 CURSO ÁREA

 Licenciatura em Matemática  Matemática

 Licenciatura em Química  Química

 Bacharelado em Saúde Coletiva  Saúde Coletiva

ANEXO II DO EDITAL CEL Nº. 04/2019
LISTA NOMINAL DOS ELEGÍVEIS
 CURSO DOCENTES ELEGÍVEIS

 Licenciatura em Matemática

Cleilton Aparecido Canal
Elmha Coelho Martins Moura
Fabio Silva Melo
Guilherme Vasconcelos da Silva Mauro
Newton Mayer Solorzano Chavez
Patricia Couto Goncalves Mauro
Priscila Gleden Novaes da Silva

 Licenciatura em Química

Aline Theodoro Toci
Alvaro Barcellos Onofrio
Caroline da Costa Silva Gonçalves
Gilcélia Aparecida Cordeiro
Janine Padilha Botton
Marcela Boroski
Márcia Regina Becker
Márcio de Sousa Goes
Maria das Graças Cleophas Porto
Paula Andrea Jaramillo Araujo

 Bacharelado em Saúde Coletiva

Carmen Justina Gamarra
Fernando Kenji Nampo
Gladys Amélia Vélez Benito
Rodne de Oliveira Lima
Walfrido Kuhl Svoboda

ANEXO III DO EDITAL CEL Nº. 04/2019
INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA

DADOS DO(A) CANDIDATO(A) A COORDENADOR(A) DE CURSO DE GRADUAÇÃO

Nome Completo:

SIAPE:

Assinatura:

DADOS DO(A) CANDIDATO(A) A VICE-COORDENADOR(A) DE CURSO DE GRADUAÇÃO

Nome Completo:

SIAPE:

Assinatura:

COORDENAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DA CANDIDATURA (Marcar apenas uma)

(   ) licenciatura em Matemática
(   ) licenciatura em Química
(   ) bacharelado em Saúde Coletiva

DECISÃO DA CEL SOBRE O REQUERIMENTO DE CANDIDATURA (Para uso da CEL)

(   ) Deferido
(   ) Indeferido
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Justificativa do parecer:

Local e  data:  Foz do
Iguaçu,                 de _____________                       de 2019.

Assinatura do(a) presidente da CEL:

ANEXO IV EDITAL CEL Nº. 04/2019
REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATURA
DADOS DO(A) CANDIDATO(A) DESISTENTE A COORDENADOR(A) OU VICE-COORDENADOR(A)
DE CURSO DE GRADUAÇÃO

Nome Completo:

SIAPE:

Assinatura:

 Local e data: Foz do Iguaçu,                               de _____________                       de 2019.

CURSO DE GRADUAÇÃO DA CHAPA DESISTENTE (marcar apenas uma)

(   ) licenciatura em Matemática
(   ) licenciatura em Química
(   ) bacharelado em Saúde Coletiva

REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATURA
Motivo do requerimento de desistência de candidatura:

DECISÃO DA CEL SOBRE O REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATURA (Para uso da
CEL)
(   ) Deferido
(   ) Indeferido
Justificativa do parecer:

Local e data: Foz do
Iguaçu,                 de _____________                       de 2019.

Assinatura do(a) presidente da CEL:

ANEXO V EDITAL CEL Nº. 04/2019
DECLARAÇÃO DE DESPESAS DE CAMPANHA DA

CHAPA VENCEDORA
DADOS DO(A) CANDIDATO(A) ELEITO(A) COORDENADOR(A) DE CURSO DE GRADUAÇÃO

Nome Completo:

SIAPE:

Assinatura:

DADOS DO(A) CANDIDATO(A) ELEITO(A) VICE-COORDENADOR(A) DE CURSO DE GRADUAÇÃO

Nome Completo:

SIAPE:

Assinatura:

 Local e data: Foz do Iguaçu,                               de _____________                       de 2019.

COORDENAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DA CHAPA FOI ELEITA (Marcar apenas uma)

(   ) licenciatura em Matemática
(   ) licenciatura em Química
(   ) bacharelado em Saúde Coletiva

DECLARAÇÃO DE DESPESAS DE CAMPANHA DA CHAPA VENCEDORA (limite de até R$ 2.000,00)
(dois mil reais)

Descrição
(ex.: Folders impressos em cor
de  divulgação  das  propostas
da chapa)

Unidade  de
medida
(ex.: unidades)

Quantidade
unitária
(ex.: 200)

Valor  unitário
(R$)
(ex.: R$ 0,50)

Subtotal (R$)
(ex.: R$ 100,00)

Total 

DECISÃO  DA  CEL  SOBRE  A  DECLARAÇÃO  DE  DESPESAS  DE  CAMPANHA  DA  CHAPA
VENCEDORA (Para uso da CEL)
(   ) Aprovada
(   ) Aprovada com ressalvas
(   ) Reprovada
Justificativa do parecer:

Local e data: Foz do
Iguaçu,                 de _____________                       de 2019.

Assinatura do(a) presidente da CEL:

ANEXO VI EDITAL CEL Nº. 04/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

DADOS DO(A) REQUERENTE
Nome completo:
Telefone:
E-mail institucional:
Assinatura  do(a)  requerente  ou  representante
legal:
 Local e data: Foz do Iguaçu,                               de _____________

                         de 2019.

RECURSO ADMINISTRATIVO
Motivo do recurso administrativo:

DECISÃO DA CEL SOBRE O RECURSO ADMINISTRATIVO (Para uso da CEL)
(   ) Indeferido
(   ) Parcialmente deferido
(   ) Deferido
Justificativa do parecer:

Local e data: Foz do
Iguaçu,                 de _____________                       de 2019.

Assinatura do(a) presidente da CEL:

EDITAL CEL Nº. 03, DE 05 DE JUNHO DE 2019

A  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, torna
público  o  presente  edital,  que  divulga  o  resultado
preliminar  das  candidaturas  deferidas  e  indeferidas  aos
processos  eleitorais  para  a  Coordenação  e  Vice-
Coordenação dos cursos de graduação do Instituto Latino-
Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN),
nos termos do Estatuto da Universidade,  do Regimento
Geral da UNILA, da Resolução ILACVN nº. 04, de 27 de
março de 2019, do Conselho do ILACVN (CONSUNI); e
do Edital CEL nº. 01, de 24 de maio de 2019, publicados
nos Boletins de Serviço UNILA nº. 435.

1. Das candidaturas
1.1. Não houve indeferimento de chapas inscritas.
1.2.  À Coordenação e Vice-Coordenação dos cursos de
graduação do ILACVN ficam deferidas as candidaturas a
seguir:

Curso de graduação Chapas inscritas Situação

Bacharelado em Biotecnologia
Chapa: Rafaella Costa Bonugli Santos (coordenadora)
e Cristian Antonio Rojas (vice-coordenador)

Deferida

Bacharelado  em  Ciências
Biológicas  –  Ecologia  e
Biodiversidade

Chapa: Elaine Della Giustina Soares (coordenadora) e
Cleto Kaveski Peres (vice-coordenador)

Deferida

Licenciatura  em  Ciências  da
Natureza  –  Biologia,  Física  e
Química

Chapa:  Gustavo  de  Jesus  Lopez  Nunez
(coordenador)  e  Davi  da  Silva  Monteiro  (vice-
coordenador)

Deferida

Bacharelado  em  Engenharia
Física

Chapa: Raphael Fortes Infante Gomes (coordenador)
e Rafael Otoniel  Ribeiro Rodrigues da Cunha (vice-
coordenador)

Deferida

Licenciatura em Matemática  Não houve candidaturas

Bacharelado em Medicina
Chapa: Alessandra Pawelec da Silva (coordenadora)
e Adriana Chalita Gomes (vice-coordenadora)

Deferida

Licenciatura em Química  Não houve candidaturas

Bacharelado  em  Saúde
Coletiva

 Não houve candidaturas

2. Dos recursos administrativos
2.1.  As condições  e prazos para submissão de recurso
administrativo  ao  deferimento  das  chapas  inscritas  são
aqueles dispostos no Edital CEL nº. 01/2019.

ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

PORTARIA PRPPG Nº 25/2019, DE 31 DE MAIO DE
2019.

Institui o Colegiado do Programa de Pós-graduação Inter-
disciplinar  em  Energia  e  Sustentabilidade  (PPGIES)  da
Universidade Federal da Integração Latino Americana.
O  Pró-reitor  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  da
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Docentes 25 15 1 1 17

Discentes 109 8 2 0 10

Total Geral 134 23 3 1 27

Candidatos à coordenação de curso Grupo  de
eleitores

Total  de  votos
válidos

Chapa: Gustavo de Jesus Lopez Nunez (coordenador) e Davi da
Silva Monteiro (vice-coordenador)

Docentes 15

Discentes 8

Subtotal 23

Não houve candidaturas concorrentes Docentes 0

Discentes 0

Subtotal 0

Total Geral 23

Da  apuração  preliminar  dos  votos  para  as  chapas
concorrentes à Coordenação de Curso de Graduação de
Bacharelado em Engenharia Física:

Grupo  de
eleitores

Total  de  eleitores
aptos

Total  de  votos
válidos

Total  de  votos
brancos

Total  de
votos nulos

Total  de
votos

Docentes 20 10 0 1 11

Discentes 154 40 1 0 41

Total Geral 174 50 1 1 52

Candidatos à coordenação de curso Grupo  de
eleitores

Total  de  votos
válidos

Chapa:  Raphael  Fortes  Infante  Gomes (coordenador)  e  Rafael
Otoniel Ribeiro Rodrigues da Cunha (vice-coordenador)

Docentes 10

Discentes 40

Subtotal 50

Não houve candidaturas concorrentes Docentes 0

Discentes 0

Subtotal 0

Total Geral 50

Da  apuração  preliminar  dos  votos  para  as  chapas
concorrentes à Coordenação de Curso de Graduação de
Bacharelado em Medicina:

Grupo  de
eleitores

Total  de  eleitores
aptos

Total  de  votos
válidos

Total  de  votos
brancos

Total  de
votos nulos

Total  de
votos

Docentes 34 21 0 0 21

Discentes 336 119 2 1 122

Total Geral 370 140 2 1 143

Candidatos à coordenação de curso Grupo  de
eleitores

Total  de  votos
válidos

Chapa: Alessandra Pawelec da Silva (coordenadora)  e Adriana
Chalita Gomes (vice-coordenadora)

Docentes 21

Discentes 119

Subtotal 140

Não houve candidaturas concorrentes Docentes 0

Discentes 0

Subtotal 0

Total Geral 140

2. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
As  condições  e  prazos  para  submissão  de  recurso
administrativo  ao  resultado  preliminar  dos  processos
eleitorais  são  aqueles  dispostos  no  Edital  CEL  nº.
01/2019.

FRALCILENE MOREIRA TEREZIO

EDITAL CEL Nº. 013, DE 28 DE JUNHO DE 2019

A 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, torna
público  o  presente  edital,  que  divulga  o  resultado
preliminar dos processos eleitorais complementares para
a  Coordenação  e  Vice-Coordenação  dos  cursos  de
graduação do Instituto Latino-Americano de Ciências da
Vida e da Natureza (ILACVN), nos termos do Estatuto da
Universidade,  do  Regimento  Geral  da  UNILA,  da
Resolução ILACVN nº. 04, de 27 de março de 2019, do
Conselho do ILACVN (CONSUNI); e do Edital CEL nº. 04,
de  06  de  junho  de  2019,  publicados  nos  Boletins  de
Serviço UNILA nº. 435 e nº. 451.

1. DO  RESULTADO  PRELIMINAR  DOS
PROCESSOS ELEITORAIS COMPLEMENTARES PARA
A  COORDENAÇÃO  E  VICE-COORDENAÇÃO  DOS
CURSOS DE GRADUAÇÃO DO ILACVN
Da  apuração  preliminar  dos  votos  para  as  chapas
concorrentes à Coordenação de Curso de Graduação de
Licenciatura em Matemática:
Grupo  de
eleitores

Total  de  eleitores
aptos

Total  de  votos
válidos

Total  de  votos
brancos

Total  de
votos nulos

Total  de
votos

Docentes 13 7 0 0 7

Discentes 100 5 0 0 5

Total Geral 113 12 0 0 12

Candidatos à coordenação de curso Grupo  de
eleitores

Total  de  votos
válidos

Chapa: Guilherme Vasconcelos da Silva Mauro (coordenador) e
Elmha Coelho Martins Moura (vice-coordenadora)

Docentes 7

Discentes 5

Subtotal 12

Não houve candidaturas concorrentes Docentes 0

Discentes 0

Subtotal 0

Total Geral 12

Da  apuração  preliminar  dos  votos  para  as  chapas
concorrentes à Coordenação de Curso de Graduação de
Licenciatura em Química:
Grupo  de
eleitores

Total  de  eleitores
aptos

Total  de  votos
válidos

Total  de  votos
brancos

Total  de
votos nulos

Total  de
votos

Docentes 19 17 0 1 18

Discentes 112 53 0 1 54

Total Geral 131 70 0 2 72

Candidatos à coordenação de curso Grupo  de
eleitores

Total  de  votos
válidos

Chapa:  Maria  das  Graças  Cleophas  Porto  (coordenadora)  e
Caroline da Costa Silva Gonçalves (vice-coordenadora)

Docentes 17

Discentes 53

Subtotal 70

Não houve candidaturas concorrentes Docentes 0

Discentes 0

Subtotal 0

Total Geral 70

Da  apuração  preliminar  dos  votos  para  as  chapas
concorrentes à Coordenação de Curso de Graduação de
Bacharelado em Saúde Coletiva:
Grupo  de
eleitores

Total  de  eleitores
aptos

Total  de  votos
válidos

Total  de  votos
brancos

Total  de
votos nulos

Total  de
votos

Docentes 0 0 0 0 0

Discentes 0 0 0 0 0

Total Geral 0 0 0 0 0
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Candidatos à coordenação de curso Grupo  de
eleitores

Total  de  votos
válidos

 Não houve candidaturas Docentes 0

Discentes 0

Total Geral 0

2. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
As  condições  e  prazos  para  submissão  de  recurso
administrativo  ao  resultado  preliminar  dos  processos
eleitorais  são  aqueles  dispostos  no  Edital  CEL  nº.
04/2019.

ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

EDITAL PPG-BC Nº. 014, DE 27 DE JUNHO DE 2019
RESULTADO FINAL DAS PROVAS DE

CONHECIMENTOS EM BIOCIÊNCIAS E DE LEITURA E
COMPREENSÃO DE TEXTOS EM INGLÊS, DO

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ALUNOS
REGULARES NO CURSO DE MESTRADO EM

BIOCIÊNCIAS, NO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DO
ANO DE 2019

O  Coordenador  do  Programa  de  Pós-Graduação  em
Biociências  (PPG-BC)  da  Universidade  Federal  da
Integração  Latino-Americana  (UNILA),  nomeado  pela
Portaria  UNILA  nº.  057/2017,  publicada  no  Boletim  de
Serviço nº. 248, de 10 de fevereiro de 2017, no uso de
suas atribuições, de acordo com as deliberações de seu
Colegiado  e  Comissão  de  Seleção,  conforme  o  Edital
PPG-BC nº.  08/2019 e suas  retificações,  pelo  presente
edital  torna  público  o  resultado  final  das  provas  de
conhecimentos  em  Biociências  e  de  leitura  e
compreensão de textos em inglês,  do processo seletivo
para ingresso de alunos regulares no curso de mestrado
em Biociências,  no segundo semestre letivo do ano de
2019:

1. Dos recursos administrativos
1.1. 02 (dois) recursos administrativos foram devidamente
submetidos, nas condições e prazos dispostos no Edital
PPG-BC nº. 08/2019; e suas retificações, para questionar
os resultados preliminares nas provas de conhecimento
em Biociências do presente processo seletivo.
1.2. Ficam parcialmente deferidos os 02 (dois)  recursos
administrativos  submetidos,  conforme  decisão  da
Comissão  de  Seleção,  pelas  razões  relacionadas  nos
Anexos I e II.

2. Dos resultados finais das provas escritas
2.1.  Ficam alterados  os  resultados  das  provas  escritas
divulgados pelo Edital PPG-BC nº. 013/2019, sendo estes
considerados os resultados finais desta etapa do presente
processo seletivo.
2.2.  Dos 19 (dezenove)  candidatos inscritos nas provas
escritas de leitura e compreensão de textos em inglês; e
de conhecimentos em Biociências:
2.2.1.  08  (oito)  ficam  aprovados  para  realizarem  as
entrevistas do presente processo seletivo;
2.2.2.  10  (dez)  ficam  eliminados  do  presente  processo
seletivo  por  não  obter  nota  igual  ou  superior  a  50
(cinquenta) pontos nas provas; e
2.2.3.  01  (um)  fica  eliminado  do  presente  processo
seletivo por não comparecer para realizar as provas.
2.3.  A  relação  final  de  candidatos  classificados  para
realizarem  as  entrevistas;  e  eliminados  do  presente

processo seletivo, encontra-se no Anexo III.

3.  Dos  resultados  finais  da  prova  escrita  de  leitura  e
compreensão de textos em inglês
3.1.  Permanecem  inalterados  os  resultados  da  prova
escrita  de  leitura  e  compreensão  de  textos  em  inglês,
divulgados pelo Edital PPG-BC nº. 013/2019.
3.2.  Dos  19  (dezenove)  candidatos  inscritos  na  prova
escrita de leitura e compreensão de textos em inglês:
3.2.1. 01 (um) fica aprovado por comprovar proficiência no
idioma e ser dispensado de realizar a prova;
3.2.2. 10 (dez) ficam aprovados na prova, por obter nota
igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos;
3.2.3.  07  (sete)  ficam eliminados  do  presente  processo
seletivo  por  não  obter  nota  igual  ou  superior  a  50
(cinquenta) pontos; e
3.2.4.  01  (um)  fica  eliminado  do  presente  processo
seletivo por não realizar a prova.
3.3. As notas individuais e apuradas na prova escrita de
leitura e compreensão de textos em inglês, encontram-se
no Anexo II do Edital PPG-BC nº. 013/2019, sendo estas
considerados os resultados finais desta etapa do presente
processo seletivo.
3.4. A prova escrita de leitura e compreensão de textos
em  inglês,  aplicada  em  07  de  junho  de  2019  aos
candidatos do presente processo seletivo; e seu gabarito
encontram-se  no  Anexo  IV  do  Edital  PPG-BC  nº.
013/2019.

4.  Dos  resultados  finais  da  prova  escrita  de
conhecimentos em Biociências
4.1.  Ficam alterados  os  resultados  da  prova  escrita  de
conhecimentos  em  Biociências  divulgados  pelo  Edital
PPG-BC nº. 013/2019.
4.2.  Dos  19  (dezenove)  candidatos  inscritos  na  prova
escrita de conhecimentos em Biociências:
4.2.1. 08 (oito) ficam aprovados na prova, por obter nota
igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos;
4.2.2.  10  (dez)  ficam  eliminados  do  presente  processo
seletivo  por  não  obter  nota  igual  ou  superior  a  50
(cinquenta) pontos; e
4.2.3.  01  (um)  fica  eliminado  do  presente  processo
seletivo por não realizar a prova.
4.3. As notas individuais e apuradas na prova escrita de
conhecimentos  em Biociências,  encontram-se  no  Anexo
IV, sendo estas considerados os resultados finais desta
etapa do presente processo seletivo.
4.4.  A  prova  escrita  de  conhecimentos  em Biociências,
aplicada  em  08  de  junho  de  2019  aos  candidatos  do
presente  processo seletivo,  encontra-se no Anexo V do
Edital PPG-BC nº. 013/2019.

5.  Das  entrevistas  dos  candidatos  classificados  com  a
banca examinadora
5.1.  Os  candidatos  aprovados  nas  provas  de
conhecimentos  em  Biociências;  e  de  leitura  e
compreensão de textos em inglês, do presente processo
seletivo,  ficam convocados a comparecer  às entrevistas
previstas nos locais, datas e horários definidos no Anexo
V,  conforme  itens  4.2,  4.4.3,  4.5.4,  4.9.3,  7,  13.8.3  e
Anexo  II  do  Edital  PPG-BC  nº.  08/2019;  e  suas
retificações.
5.2.  Recomenda-se  aos  candidatos  convocados  que
compareçam aos  locais  das  bancas  examinadoras  com
antecedência de 15 (quinze) minutos, para apresentação
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junho de 2019, 
onde se lê: 
Art. 1º Alterar as Portarias PROGRAD-UNILA no 015/2019
de 27 de abril de 2018, publicada no Boletim de serviço no
346 de 04 de maio de 2018, Que designou os membros
para constituírem o Colegiado do Curso de graduação em
Relações  Internacionais  e  Integração,  grau  bacharelado,
nos  termos  da  Resolução  COSUEN  No  007/2014,  que
passará a vigorar com a seguinte composição:
Leia-se:
Art. 1º Alterar a Portaria PROGRAD-UNILA nº 015/2019 de 08
de abril de 2019, publicada no Boletim de serviço nº 437 de 10
de abril de 2019, que designou os membros para constituírem
o  Colegiado  do  Curso  de  graduação  em  Relações
Internacionais e Integração, grau bacharelado, nos termos da
Resolução COSUEN Nº 007/2014, que passará a vigorar

com a seguinte composição: 

CARLA VERMEULEN CARVALHO GRADE

EDITAL CEL Nº. 014, DE 03 DE JULHO DE 2019

A  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, torna
público  o  presente  edital,  que  divulga  o  resultado
preliminar  das  candidaturas  deferidas  e  indeferidas  aos
processos  eleitorais  para  a  Coordenação  e  Vice-
Coordenação  dos  Centros  Interdisciplinares  do  Instituto
Latino-Americano  de  Ciências  da  Vida  e  da  Natureza
(ILACVN),  nos  termos do  Estatuto  da  Universidade,  do
Regimento Geral da UNILA, da Resolução ILACVN nº. 04,
de  27  de  março  de  2019,  do  Conselho  do  ILACVN
(CONSUNI); e do Edital CEL nº. 011, de 28 de junho de
2019, publicados nos Boletins de Serviço UNILA nº. 435 e
nº. 458.

1. Do resultado preliminar das inscrições de candidaturas
1.1. Não houve indeferimento de chapas inscritas.
1.2.  À  Coordenação  e  Vice-Coordenação  dos  Centros
Interdisciplinares  do  ILACVN  ficam  deferidas  as
candidaturas a seguir:

Centro Interdisciplinar Chapas inscritas
Situaçã

o

Ciências da Natureza (CICN)
Chapa  01:  Márcia  Regina  Becker  (coordenadora)  e
Marcelo Gonçalves Hönnicke (vice-coordenador)

Defer
ida

Ciências da Vida (CICV)
Chapa  01:  Antonio  Machado  Felisberto  Junior
(coordenador) e Wagner Antonio Chiba de Castro (vice-
coordenador)

Defer
ida

2. Dos recursos administrativos
2.1.  As condições e prazos para submissão de recurso
administrativo  ao  deferimento  das  chapas  inscritas  são
aqueles dispostos no Edital CEL nº. 011/2019.

ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

EDITAL CEL Nº. 015, DE 03 DE JULHO DE 2019

A  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, torna
público o presente edital, que divulga o resultado final dos

processos  eleitorais  para  a  Coordenação  e  Vice-
Coordenação dos cursos de graduação do Instituto Latino-
Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN),
nos termos do Estatuto da Universidade,  do Regimento
Geral da UNILA, da Resolução ILACVN nº. 04, de 27 de
março de 2019, do Conselho do ILACVN (CONSUNI); e
do Edital CEL nº. 01, de 24 de maio de 2019, publicados
nos Boletins de Serviço UNILA nº. 435 e nº. 448.

1. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.1. Não houve recursos administrativos submetidos, nas
condições e prazos dispostos no Edital CEL/ILACVN nº.
01/2019,  em  contestação  ao  resultado  preliminar
divulgado pelo Edital CEL/ILACVN nº. 012/2019.

2. DO RESULTADO FINAL
2.1.  Ratificam-se  os  resultados  publicados  pelo  Edital
CEL/ILACVN nº. 012/2019, sendo estes considerados os
resultados  finais  dos  processos  eleitorais  para  a
Coordenação  e  Vice-Coordenação  dos  cursos  de
graduação, do Instituto Latino-Americano de Ciências da
Vida e da Natureza (ILACVN), para o período 2019-2021.

3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
3.1.  As condições e prazos para a prestação de contas
das  chapas  vencedoras  estão  dispostos  no  item  5  do
Edital CEL/ILACVN nº. 01/2019.

ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

EDITAL CEL Nº. 016, DE 03 DE JULHO DE 2019

A  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, torna
público o presente edital, que divulga o resultado final dos
processos eleitorais complementares para a Coordenação
e Vice-Coordenação dos cursos de graduação do Instituto
Latino-Americano  de  Ciências  da  Vida  e  da  Natureza
(ILACVN),  nos  termos do  Estatuto  da  Universidade,  do
Regimento Geral da UNILA, da Resolução ILACVN nº. 04,
de  27  de  março  de  2019,  do  Conselho  do  ILACVN
(CONSUNI); e do Edital CEL nº. 04, de 06 de junho de
2019, publicados nos Boletins de Serviço UNILA nº. 435 e
nº. 451.

1. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.1. Não houve recursos administrativos submetidos, nas
condições e prazos dispostos no Edital CEL/ILACVN nº.
04/2019,  em  contestação  ao  resultado  preliminar
divulgado pelo Edital CEL/ILACVN nº. 013/2019.

2. DO RESULTADO FINAL
2.1.  Ratificam-se  os  resultados  publicados  pelo  Edital
CEL/ILACVN nº. 013/2019, sendo estes considerados os
resultados finais dos processos eleitorais complementares
para a Coordenação e Vice-Coordenação dos cursos de
graduação, do Instituto Latino-Americano de Ciências da
Vida e da Natureza (ILACVN), para o período 2019-2021.

3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
3.1.  As condições e prazos para a prestação de contas
das  chapas  vencedoras  estão  dispostos  no  item  5  do
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Edital CEL/ILACVN nº. 04/2019. ERALCILENE MOREIRA TEREZIO
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GRACIELLE  RODRIGUES  FIORENZANO
CELINSKI
GRAZIELA MARIA MARCULAN
GRECIA ANTONELLA NINA FLORES
GRECIA GISSELLE SILVERO VERA
GRETA  MARIA  ALEJANDRA  ALMADA
MENDOZA
GRISSANAS ELMA
GUADALUPE JASIELY BAREIRO GUERRERO
GUILHERME FARIA BRAGA VIEIRA
GUSTAVO ARIEL GAMARRA ROJAS
GUSTAVO CEZAR WAGNER LEANDRO
GUSTAVO DE ANDRADE AMORIM
GUSTAVO DE FRANCA SILVA
GUSTAVO ESPINDOLA FERNANDES
GUSTAVO MATHIAS
HANADY MADIEN OSMAN TAIJAN
HANNALÍCIA BUENO DE FREITAS
HARVEY MAURICIO MEDINA VILLAMIZAR
HASSAN FOUAD EL SAFADI
HEITOR JOSE NEGRI DARIVA
HELENA TEREZINHA PIMENTEL VIEIRA
HELLA ALICIA ORTIZ BACHEN
HELLEN RODRIGUES CARRIEL
HELOISA RIBEIRO DA SILVA
HEMANUELI PREIS
HERBERT JESUS APAZA ZELA
HEVELI DOS SANTOS RODRIGUES
HUDSON WILLAMY NUNES DE SOUSA
IAN BOCHARD TASISTRO
IASMIN FERREIRA DE SOUZA
IAZMIN HOUJEIJE NEVES
IGOR ALVES DA SILVA
ILIANA ANTONELLA DE LA CRUZ
INGRID NASCIMENTO EUCLIDES
INGRIDY LIANA JUNG UTZIG
ISABEL ADAMS FANK
ISABELA DE ANDRADE PLÁCIDO
ISABELA GONCALVES DIAS PEREIRA
ISABELLA CAROLINE SACHINI LORENA
ISABELLI EDINA LIMA SONDA
ISMAEL MONDESIR
IVAN MATEO ESPITIA NAVARRETE
IZABELE OLIVEIRA MUNARO
IZABELLA  CRISTINA  CHAVES  FERNANDES
GODOY
JACKELINE GONCALVES DE SOUZA
JAILTON DE JESUS ROCHA JUNIOR
JAIME SALAZAR BRAVO
JAMES ARTURO MARTINEZ GIRALDO
JAMES JEAN-BAPTISTE
JAMES WONG CARDENAS
JAQUELINE APARECIDA TOIGO
JAQUELINE BAIL
JAQUELINE DOMINGOS CHAMORRO
JAQUELINE MARIANO SANTANA
JAROLD GUILLERMO MÉRIDA GONZÁLEZ
JAZMIN MARIA BELÉN REGUERA RODRIGUEZ
JEAN CARLOS VANELLI
JEAN PAULO SOARES DA SILVA
JEFERSON LIMA BARBOSA
JENNIFER JAQUELINE JACINTO
JENNIFER PAOLA CENTURION OVIEDO
JENNIFER VIVIANA PINILLA CAICEDO
JERRY CANTAVE
JERSON ROGELIO CHANCHAY CASTRO
JESSICA BASTOS MARTINS
JESSICA DE ANDRADE JANUSKEVICIUS
JESSICA MIRELA DOS SANTOS
JESSICA ROSMARY ROMERO MACHADO
JESSICA RUBIO DA ROSA
JESSICA  SABRINA  CANEDO  DA  SILVA
SUMENSSE
JESÚS EDUARDO GUERRA SARMIENTO
JESUS JAIME RODRIGUEZ CATACORA
JHAMYLEE EVELLYN SÁNCHEZ MÉNDEZ
JHENIFER MEZZOMO SPAGNOL
JHOAN STIVEN ROJAS PERALTA
JHONATAN DE ALMEIDA
JHONATHAN LUIZ DE GOUVEIA
JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO
JOANA DE LIMA BORGHETTI
JOAO DOUGLAS MACIEL SIMOES
JOÃO EDUARDO SOUZA SAMEK
JOÃO HENRIQUE CARNEIRO DE CAMARGO
JOAO PAULO BATISTA DE SOUZA
JOÃO PAULO COSTA BRAGA
JOÃO VICTOR FONSECA MOREIRA
JOAO VICTOR PESSOA MAIA
JOAO VITOR CARVALHO DE ANDRADE
JOCIFRAN ALVES SILVA
JOHANA ESTHER REGALADO MARTINEZ
JOICE ANDREA PENAGOS MENDEZ
JOMAIRA MORALES GALLO
JONAS FELIPE DA SILVA CARVALHO
JONATHAN DAVID PALMA RAMIREZ
JONATHAN MAZAIA DE ASSIS
JORDANA ZANELLA
JORGE DANIEL RIVAS AYALA
JORGE IGNACIO RAMOS URÍA
JORGE LUCAS CAVALCANTE MADOZ
JOSE  ALEXSANDRO  DE  ARAUJO
NASCIMENTO
JOSE  ALEXSANDRO  DE  ARAUJO
NASCIMENTO
JOSE ANTONIO CORREA MORENO
JOSE DANILO DIAS DA SILVA
JOSE EDUARDO TRINDADE DA SILVA
JOSÉ MARCOS LUCOTTI GAITE

MANGUEIRA
SANDI MICHIE TAKAHASHI FERNANDEZ
SARA CALDART LUPATINI
SARA CRISTINA WANDROWSKI FRÓES
SARA OLIVEIRA DA SILVA
SARA TORRES
SARAH BUSCATO RODRIGUES DA SILVA
SARAH IZABELA PAZ DE LIMA
SAYRA JOHANI SILVA NORIEGA
SCARLATT SANTOS SCHROEDER
SEBASTIAN SANTACRUZ MACORITTO
SERGIO ANDRES MONTOYA SERNA
SEYCHELLS VANESSA FLORES MACHADO
SHIRLEY BEATRIZ OCAMPOS ESTIGARRIBIA
SILVIO DE MELLO
SIMONE CORREIA DE SOUZA
SKARLAT MANUELY DA SILVA DE SOUZA
SOFIA MAGALI MALDONADO IRRAZABAL
SONIA MARCELA OSPINA RENGIFO
SONIA WELTER
SOPHNER MAC KERSHAW SIMEUS
STALIN ANTONIO CHIMBO CALVA
STEPHANIE WINKELMANN
STEVEN MANUEL CRUZ GONZÁLEZ
STHEPHANNE PAOLA CASTRO AMARAL
SUSANA PATRICIA LOTERO ARCILA
SUSANNE DE SOUZA
SUZAN PRADO FERNANDES BERNAL
SUZANA DE SOUZA
SUZANA LIOTTO HIRSCH
TAILINE LUDVIG GRAF
TAINAH LETICIA MACHADO
TAINARA NEULAND
TAIS EDUARDA DE NEGRO
TALITA MOTA MORAIS FERRARO
TANIA PAMELA CACERES ARGUELLO
TARIK ATHON KARDUSH
TERESA CHANG CHIEN
THAIS CAROLINA DOS SANTOS
THAIS MILLENE DE OLIVEIRA
THAYNA ALVES VIANA
THAYNARA DE JESUS QUEIROZ DA COSTA
THAYNARA LARISSA TABORDA
THIAGO HERINGER RANGEL
THOMAS HENRIQUE CRUZ SILVA
TIAGO DA SILVA ARAUJO
TIAGO HENRIQUES MOREIRA
TIAGO SOUZA DOS SANTOS
TOBIAS GUSTAVO DA SILVA SOARES
ULISES RUBEN FERREIRA MORINIGO
VALANDO LUBERISSE
VALDIR MARQUES VIEIRA NANQUE
VALERIA BELEN ESPINOLA MACIEL
VALERIA FERNANDA CASTRO COSTA
VALERIA LUJAN MARTÍNEZ SANTANDER
VANESA CAACUPE GONZALEZ LOPEZ
VANESSA MAYTA POCOACA
VANESSA MOREIRA DE OLIVEIRA
VANESSA  MOURA  CARVALHO  DE  BRITO
GONDIM
VANESSA RAQUEL DA ROSA
VERONICA ALMADA BENITEZ
VICTOR GABRIEL DA FONSECA FERRARI
VICTOR HUGO SUAREZ DUARTE
VICTORIA MARÍA BARRETO JARA
VILMARA DE OLIVEIRA
VINICIUS DA SILVA
VINICIUS DENEPOTTI NOGUEIRA
VINÍCIUS GIESEL HOLLAS
VITOR KENJI KANDA OMOTO
VITORIA  CAROLINE  ROSA  RIBEIRO
SALUSTIANO
VITORIA CARVALHO MENEZES DE OLIVEIRA
VITORIA DOANNA PLACIDO SANTANA
VITÓRIA GOMES GUERRA
VITORIA KALANA ROSSET
VITORIA TEIXEIRA DE LIMA
VIVIAN ALVES DOS SANTOS
VIVIANA LOPEZ COLORADO
WAGNER CARDOSO GALLI VIEIRA
WALDEMAR LOPES DA SILVA NETTO
WALTER ALCIDES MARTINEZ GONZALEZ
WAYNE KARTER CO
WELISSON BARBOSA COSTA
WENDY DEDEU AGUILERA
WESLEY FELIPPE SCHRENK
WESLEY MELETI DOS SANTOS
WILSON ALEXANDRE CABRAL COSTA
YANAINA DAIANA GOMEZ
YANINA PATRICIA GONZALEZ GALEANO
YARA VITOR DE OLIVEIRA
YASMIN RAFAELA CORREIA FAKIH
YELTSIN ABIGAIL CONDORI CALLIZAYA
YENIFER CAROLINA CAJAS GUACA
YESID HIDALGO MOLINA
YILBER ANTONIO MARTINEZ PARRA
YOAN DELKY IBAÑEZ OJEDA
YONEL ESTAVIEN
YRLAN KLEISON SOEIRO AVELAR
YURICIA RIVERA MEDRANO
YURY LIZETH CARDOZO PRADA
YVES ADRIAN SILVA SALDIVAR
ZAVEL AMBROSIO QUISPE

EDITAL CEL Nº. 012, DE 28 DE JUNHO DE 2019

A 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, torna
público  o  presente  edital,  que  divulga  o  resultado
preliminar dos processos eleitorais para a Coordenação e
Vice-Coordenação dos cursos de graduação do Instituto
Latino-Americano  de  Ciências  da  Vida  e  da  Natureza
(ILACVN),  nos  termos do  Estatuto  da  Universidade,  do
Regimento Geral da UNILA, da Resolução ILACVN nº. 04,
de  27  de  março  de  2019,  do  Conselho  do  ILACVN
(CONSUNI);  e do Edital  CEL nº.  01,  de 24 de maio de
2019, publicados nos Boletins de Serviço UNILA nº. 435 e
nº. 448.

1. DO  RESULTADO  PRELIMINAR  DOS
PROCESSOS ELEITORAIS PARA A COORDENAÇÃO E
VICE-COORDENAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
DO ILACVN
Da  apuração  preliminar  dos  votos  para  as  chapas
concorrentes à Coordenação de Curso de Graduação de
Bacharelado em Biotecnologia:
Grupo  de
eleitores

Total  de  eleitores
aptos

Total  de  votos
válidos

Total  de  votos
brancos

Total  de
votos nulos

Total  de
votos

Docentes 36 22 1 0 23

Discentes 176 67 2 0 69

Total Geral 212 89 3 0 92

Candidatos à coordenação de curso Grupo  de
eleitores

Total  de  votos
válidos

Chapa: Rafaella Costa Bonugli Santos (coordenadora) e Cristian
Antonio Rojas (vice-coordenador)

Docentes 22

Discentes 67

Subtotal 89

Não houve candidaturas concorrentes Docentes 0

Discentes 0

Subtotal 0

Total Geral 89

Da  apuração  preliminar  dos  votos  para  as  chapas
concorrentes à Coordenação de Curso de Graduação de
Bacharelado  em  Ciências  Biológicas  –  Ecologia  e
Biodiversidade:
Grupo  de
eleitores

Total  de  eleitores
aptos

Total  de  votos
válidos

Total  de  votos
brancos

Total  de
votos nulos

Total  de
votos

Docentes 31 21 1 0 22

Discentes 181 21 0 0 21

Total Geral 212 42 1 0 43

Candidatos à coordenação de curso Grupo  de
eleitores

Total  de  votos
válidos

Chapa:  Elaine  Della  Giustina  Soares  (coordenadora)  e  Cleto
Kaveski Peres (vice-coordenador)

Docentes 21

Discentes 21

Subtotal 42

Não houve candidaturas concorrentes Docentes 0

Discentes 0

Subtotal 0

Total Geral 42

Da  apuração  preliminar  dos  votos  para  as  chapas
concorrentes à Coordenação de Curso de Graduação de
Licenciatura em Ciências da Natureza – Biologia, Física e
Química:
Grupo  de
eleitores

Total  de  eleitores
aptos

Total  de  votos
válidos

Total  de  votos
brancos

Total  de
votos nulos

Total  de
votos
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Docentes 25 15 1 1 17

Discentes 109 8 2 0 10

Total Geral 134 23 3 1 27

Candidatos à coordenação de curso Grupo  de
eleitores

Total  de  votos
válidos

Chapa: Gustavo de Jesus Lopez Nunez (coordenador) e Davi da
Silva Monteiro (vice-coordenador)

Docentes 15

Discentes 8

Subtotal 23

Não houve candidaturas concorrentes Docentes 0

Discentes 0

Subtotal 0

Total Geral 23

Da  apuração  preliminar  dos  votos  para  as  chapas
concorrentes à Coordenação de Curso de Graduação de
Bacharelado em Engenharia Física:

Grupo  de
eleitores

Total  de  eleitores
aptos

Total  de  votos
válidos

Total  de  votos
brancos

Total  de
votos nulos

Total  de
votos

Docentes 20 10 0 1 11

Discentes 154 40 1 0 41

Total Geral 174 50 1 1 52

Candidatos à coordenação de curso Grupo  de
eleitores

Total  de  votos
válidos

Chapa:  Raphael  Fortes  Infante  Gomes (coordenador)  e  Rafael
Otoniel Ribeiro Rodrigues da Cunha (vice-coordenador)

Docentes 10

Discentes 40

Subtotal 50

Não houve candidaturas concorrentes Docentes 0

Discentes 0

Subtotal 0

Total Geral 50

Da  apuração  preliminar  dos  votos  para  as  chapas
concorrentes à Coordenação de Curso de Graduação de
Bacharelado em Medicina:

Grupo  de
eleitores

Total  de  eleitores
aptos

Total  de  votos
válidos

Total  de  votos
brancos

Total  de
votos nulos

Total  de
votos

Docentes 34 21 0 0 21

Discentes 336 119 2 1 122

Total Geral 370 140 2 1 143

Candidatos à coordenação de curso Grupo  de
eleitores

Total  de  votos
válidos

Chapa: Alessandra Pawelec da Silva (coordenadora)  e Adriana
Chalita Gomes (vice-coordenadora)

Docentes 21

Discentes 119

Subtotal 140

Não houve candidaturas concorrentes Docentes 0

Discentes 0

Subtotal 0

Total Geral 140

2. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
As  condições  e  prazos  para  submissão  de  recurso
administrativo  ao  resultado  preliminar  dos  processos
eleitorais  são  aqueles  dispostos  no  Edital  CEL  nº.
01/2019.

FRALCILENE MOREIRA TEREZIO

EDITAL CEL Nº. 013, DE 28 DE JUNHO DE 2019

A 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, torna
público  o  presente  edital,  que  divulga  o  resultado
preliminar dos processos eleitorais complementares para
a  Coordenação  e  Vice-Coordenação  dos  cursos  de
graduação do Instituto Latino-Americano de Ciências da
Vida e da Natureza (ILACVN), nos termos do Estatuto da
Universidade,  do  Regimento  Geral  da  UNILA,  da
Resolução ILACVN nº. 04, de 27 de março de 2019, do
Conselho do ILACVN (CONSUNI); e do Edital CEL nº. 04,
de  06  de  junho  de  2019,  publicados  nos  Boletins  de
Serviço UNILA nº. 435 e nº. 451.

1. DO  RESULTADO  PRELIMINAR  DOS
PROCESSOS ELEITORAIS COMPLEMENTARES PARA
A  COORDENAÇÃO  E  VICE-COORDENAÇÃO  DOS
CURSOS DE GRADUAÇÃO DO ILACVN
Da  apuração  preliminar  dos  votos  para  as  chapas
concorrentes à Coordenação de Curso de Graduação de
Licenciatura em Matemática:
Grupo  de
eleitores

Total  de  eleitores
aptos

Total  de  votos
válidos

Total  de  votos
brancos

Total  de
votos nulos

Total  de
votos

Docentes 13 7 0 0 7

Discentes 100 5 0 0 5

Total Geral 113 12 0 0 12

Candidatos à coordenação de curso Grupo  de
eleitores

Total  de  votos
válidos

Chapa: Guilherme Vasconcelos da Silva Mauro (coordenador) e
Elmha Coelho Martins Moura (vice-coordenadora)

Docentes 7

Discentes 5

Subtotal 12

Não houve candidaturas concorrentes Docentes 0

Discentes 0

Subtotal 0

Total Geral 12

Da  apuração  preliminar  dos  votos  para  as  chapas
concorrentes à Coordenação de Curso de Graduação de
Licenciatura em Química:
Grupo  de
eleitores

Total  de  eleitores
aptos

Total  de  votos
válidos

Total  de  votos
brancos

Total  de
votos nulos

Total  de
votos

Docentes 19 17 0 1 18

Discentes 112 53 0 1 54

Total Geral 131 70 0 2 72

Candidatos à coordenação de curso Grupo  de
eleitores

Total  de  votos
válidos

Chapa:  Maria  das  Graças  Cleophas  Porto  (coordenadora)  e
Caroline da Costa Silva Gonçalves (vice-coordenadora)

Docentes 17

Discentes 53

Subtotal 70

Não houve candidaturas concorrentes Docentes 0

Discentes 0

Subtotal 0

Total Geral 70

Da  apuração  preliminar  dos  votos  para  as  chapas
concorrentes à Coordenação de Curso de Graduação de
Bacharelado em Saúde Coletiva:
Grupo  de
eleitores

Total  de  eleitores
aptos

Total  de  votos
válidos

Total  de  votos
brancos

Total  de
votos nulos

Total  de
votos

Docentes 0 0 0 0 0

Discentes 0 0 0 0 0

Total Geral 0 0 0 0 0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA

COMISSÃO ELEITORAL LOCAL

ATA DE REUNIÃO N°. 015/2019

Às 13h00 do dia 03 de julho de 2019 foi realizada a 15 (décima quinta) 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 n°. 081 e n°. 224, de 22 de fevereiro de 2019 e 08 de maio de 2019,

publicadas nos Boletins de Serviços UNILA n°. 426 e no. 443, na sala G-104-1, 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); os servidores Henrique Cesar Almeida, Jorge Luis Maria Ruiz e Grazielle de Oliveira Setti Gibin, na

qualidade de representantes docentes. Os membros da Comissão reuniram-se para discutir os seguintes
pontos de pauta: i) Eleições das coordenações dos cursos de graduação do ILACVN para o período
2019 a 2021: após constatar a inexistência de recursos administrativos submetidos nas condições e prazos

dispostos no Edital CEL-ILACVN n°. 01/2019, publicado no Boletim de Serviço UNILA n°. 448, decidiu-se por
ratificar os votos apurados e divulgados pelo Edital CEL n°. 012/2019, publicado no Boletim de Serviço
UNILA n°. 458, bem como divulgar o resultado final das eleições das coordenações dos cursos de

graduação do ILACVN para o período 2019 a 2021, ficando eleitas as chapas relacionadas a seguir por

obterem a quantidade mínima de votos válidos necessários: Bacharelado em Biotecnologia: Chapa 01:

Rafaella Costa Bonugli Santos (coordenadora) e Cristian Antonio Rojas (vice-coordenador); Bacharelado em

Ciências Biológicas - Ecologia e Biodiversidade: Chapa 01: Elaine Della Giustina Soares (coordenadora) e

Cleto Kaveski Peres (vice-coordenador); Licenciatura em Ciências da Natureza - Biologia, Física e Química:

Chapa 01: Gustavo de Jesus Lopez Nunez (coordenador) e Davi da Silva Monteiro (vice-coordenador);
Bacharelado em Engenharia Física: Chapa 01: Raphael Fortes Infante Gomes (coordenador) e Rafael

Otoniel Ribeiro Rodrigues da Cunha (vice-coordenador); Bacharelado em Medicina: Chapa 01: Alessandra

Pawelec da Silva (coordenadora) e Adriana Chalita Gomes (vice-coordenadora), 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. 015/2019, 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 GEL.

____________________-

.

r . .tO'CfIUJ
Eralcilene More Terezio Erwin Becker Marques
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA

COMISSÃO ELEITORAL LOCAL

ATA DE REUNIÃO N°. 016/2019

Às 14h00 do dia 03 de julho de 2019 foi realizada a 16 (décima sexta) 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 n°. 081 e n°. 224, de 22 de fevereiro de 2019 e 08 de maio de 2019,

publicadas nos Boletins de Serviços UNILA n°. 426 e no. 443, na sala G-104-1, 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); os servidores Henrique Cesar Almeida, Jorge Luis Maria Ruiz e Grazielle de Oliveira Setti Gibin, na

qualidade de representantes docentes. Os membros da Comissão reuniram-se para discutir os seguintes
pontos de pauta: i) Eleições complementares das coordenações dos cursos de graduação do ILACVN

para o período 2019 a 2021: após constatar a inexistência de recursos administrativos submetidos nas

condições e prazos dispostos no Edital CEL-ILACVN n°. 04/2019, publicado no Boletim de Serviço UNILA

n°. 451, decidiu-se por ratificar os votos apurados e divulgados pelo Edital CEL n°. 013/2019, publicado no

Boletim de Serviço UNILA n°. 458, bem como divulgar o resultado final das eleições complementares das

coordenações dos cursos de graduação do ILACVN para o período 2019 a 2021, ficando eleitas as chapas
relacionadas a seguir por obterem a quantidade mínima de votos válidos necessários: Licenciatura em

Matemática: Chapa 01: Guilherme Vasconcelos da Silva Mauro (coordenador) e Elmha Coelho Martins

Moura (vice-coordenadora); Licenciatura em Química: Chapa 01: Maria das Graças Cleophas Porto

(coordenadora) e Caroline da Costa Silva Gonçalves (vice-coordenadora); Bacharelado em Saúde Coletiva:

não houve candidaturas, 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 n°. 016/2019,

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 15h00

horas, sendo lavrada esta Ata, assinada por mim, Erwin Becker Marques, Secretário da CEL; e pela

presidente da CEL.

_____________________

L-.

Eralcilene Mreíra Terezio Erwin Becker Marques
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

COMISSÃO ELEITORAL LOCAL DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA

DESPACHO Nº 8.838/2019/CEL/ILACVN/ILACVN 

Foz do Iguaçu, 5 de julho de 2019.

DESPACHO

PARA: Conselho (CONSUNI) do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN)
ASSUNTO: Resultados dos processos eleitorais para a coordenação e vice-coordenação dos cursos de
graduação do ILACVN, no período de 2019 a 2021
 

 

Prezado Presidente do Conselho do ILACVN,
 

Viemos por meio deste dar ciência do resultado final das eleições para a coordenação e vice-
coordenação dos cursos de graduação do ILACVN, no período de 2019 a 2021, conforme editais
publicados nas páginas eletrônicas <https://documentos.unila.edu.br/editais/comiss-o-eleitoral-local-
ilacvn/1-2> e <https://documentos.unila.edu.br/editais/comiss-o-eleitoral-local-ilacvn/4-1> pela Comissão
Eleitoral Local (CEL), do ILACVN, instituída pelas Portarias UNILA nº. 081/2019 e nº. 224/2019,
publicadas nos Boletins de Serviço UNILA nº. 426 e 443, em conformidade aos Editais CEL nº. 01/2019 e
nº. 04/2019, publicados nos Boletins de Serviço UNILA nº. 448 e 451.

Aos autos foram anexos os seguintes documentos, referentes ao pleito eleitoral citado acima:

I. primeira proposta de regulamento para as eleições;
II. emenda à proposta de regulamento;

III. parecer da relatora do CONSUNI/ILACVN acerca da proposta de regulamento;
IV. extrato de ata de reunião do CONSUNI, que aprovou o regulamento das eleições;
V. publicação da Resolução CONSUNI/ILACVN nº. 02, de 15 de fevereiro de 2019, que aprovou a

composição dos membros da CEL, no período de 2019 a 2020;
VI. publicação da Resolução CONSUNI/ILACVN nº. 04, de 27 de março de 2019, que aprovou os

regulamentos das eleições para:
a. a coordenação e vice-coordenação dos cursos de graduação do ILACVN, no período de

2019 a 2021;
b. a coordenação e vice-coordenação dos Centros Interdisciplinares do ILACVN, no período

de 2019 a 2021;
c. os representantes discentes no CONSUNI e nas CA's, do ILACVN, no período de 2019 a

2020;
VII. vias originais e assinadas das atas das reuniões da CEL realizadas no ano de 2019;

VIII. vias originais e assinadas dos editais emitidos pela CEL, no ano de 2019, relativos às eleições
para a coordenação e vice-coordenação dos cursos de graduação do ILACVN, no período de
2019 a 2021;

IX. cópia dos comprovantes de inscrição das candidaturas deferidas e indeferidas;

https://unila.edu.br/documentos/editais/comiss-o-eleitoral-local-ilacvn/1
https://documentos.unila.edu.br/editais/comiss-o-eleitoral-local-ilacvn/1-2
https://documentos.unila.edu.br/editais/comiss-o-eleitoral-local-ilacvn/4-1


X. cópia dos votos apurados das eleições;
XI. cópia das prestações de contas das candidaturas vencedoras.

 

Observamos que não houve submissão de recursos administrativos em qualquer momento destas
eleições, razão pela qual nos autos não consta cópia de qualquer documento neste sentido.
 

Quanto aos trabalhos da CEL e a realização das próximas eleições, recomendamos ao ILACVN que:

emita uma resolução para cada eleição que vier a regulamentar, para tramitá-la em cada uma em
processo administrativo próprio, em razão de tratar de eleições distintas e permitir que uma
eleição seja processada pela Administração da UNILA de forma independente das demais, o que
facilitará a consulta dos documentos dos autos e evitará a tramitação de diferentes objetos em um
mesmo caderno processual;
permita à CEL a composição de mesas eleitorais, mesários e fiscais, quando necessário, visto a
opção por realizar as votações à distância em plataforma digital pelo Sistema Integrado de Gestão
de Eleições (SIGEleição) <https://sig.unila.edu.br/sigeleicao/>;
retire dos próximos regulamentos a obrigação de a CEL publicar previamente a lista nominal de
candidatos elegíveis, para que seja verificada a elegibilidade apenas dos interessados em se
candidatar;
as eleições possibilitem mais de um dia de votação para aumentar o percentual de participação
eleitores da comunidade acadêmica, visto os altos índices de abstenção nas últimas eleições da
UNILA;
padronize os critérios exigidos dos eleitores e candidatos elegíveis em afastamento temporário,
que receberam tratamento distinto pela Resolução CONSUNI/ILACVN nº. 04, de 27 de março de
2019;
solicite o aperfeiçoamento do SIGEleição aos gestores responsáveis na UNILA, para nele permitir
o recebimento de inscrições de candidaturas, recursos administrativos, prestações de contas, a
exemplo do Sistema Integrado de Gestão de Eventos (SIGEventos)
<https://sig.unila.edu.br/eventos/login.xhtml>, o que facilitará os trabalhos da CEL e a participação
dos candidatos e eleitores da UNILA;
as eleições sejam realizadas nos anos ímpares e os mandatos dos coordenadores, gestores e
representantes eleitos iniciem no dia primeiro de janeiro dos anos pares, oportunizando
calendários eleitorais satisfatórios para a CEL trabalhar;
as chapas eleitas possam ser empossadas de forma Pro tempore até o início dos mandatos
previstos nos regulamentos eleitorais.

Atenciosamente,
 

(Assinado eletronicamente em 05/07/2019 20:25 ) 
ERALCILENE MOREIRA TEREZIO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1118217 

Processo Associado: 23422.003324/2019-13

Para verificar a auten�cidade deste documento entre em h�ps://sig.unila.edu.br/documentos/ informando seu número:
8838, ano: 2019, �po: DESPACHO, data de emissão: 05/07/2019 e o código de verificação: c2b75b4a92

https://sig.unila.edu.br/sigeleicao/
https://sig.unila.edu.br/eventos/login.xhtml
https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-
AMERICANA

Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza
Conselho do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza

RESOLUÇÃO CONSUNI-ILACVN Nº 07/2019, de 08 de julho de 2019.

Homologar,  ad referendum, o resultado das eleições para
Coordenação  dos  cursos  de  Engenharia  Física,
Licenciatura  em  Ciências  da  Natureza,  Licenciatura  em
Química, Licenciatura em Matemática, Medicina, Ciências
Biológicas e Biotecnologia

O  CONSELHO  DO  INSTITUTO  LATINO-AMERICANO  DE  CIÊNCIAS  DA  VIDA  E  DA
NATUREZA – CONSUNI-ILACVN, no uso das atribuições que lhe são conferidas no Estatuto e
no Regimento Geral da Universidade, e considerando:

O estabelecido na Resolução Consuni 04/2019
O estabelecido no Edital 001/2019 da Comissão Eleitoral Local do ILACVN.
O estabelecido no Edital 015/2019 da Comissão Eleitoral Local do ILACVN. 
O estabelecido no Edital 016/2019 da Comissão Eleitoral Local do ILACVN. 
O estabelecido na Portaria Unila nº 81 de 27/02/2019.

RESOLVE

Homologar o resultado das eleições para Coordenação dos cursos de:

Engenharia Física: Coordenador Raphael Fortes Infante Gomes / Vice Coordenador Rafael Otoniel R R 
Cunha

Licenciatura  em  Ciências  da  Natureza:  Coordenador  Gustavo  de  Jesus  Lopez  Nunez  /  Vice
Coordenador Davi da Silva Monteiro

Licenciatura  em  Química:  Coordenadora  Maria  das  Graças  Cleophas  Porto  /  Vice  Coordenadora
Caroline Costa Gonçalves

Licenciatura  em  Matemática:  Coordenador  Guilherme  Vasconcelos  da  Silva  Mauro  /  Vice
Coordenadora Elmha Coelho Martins Moura

Biotecnologia: Coordenadora Rafaella Costa Bonugli Santos / Vice Coordenador Cristian Antonio Rojas

Ciências Biológicas:  Coordenadora Elaine Della Giustina Soares /  Vice Coordenador Cleto Kaveski
Peres

Medicina: Coordenadora Alessandra Pawelec / Vice Coordenadora Adriana Chalita

Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação.

Foz do Iguaçu, 08 de julho de 2019

Luciano Calheiros Lapas 
Presidente do Consuni ILACVN



PARA: PROGEPE

Encaminha-se o presente processo contendo documentação correspondente a
eleição para as Coordenações de cursos de graduação do ILACVN.

Solicita-se  emissão  de  portaria  para  os  novos  Coordenadores  e  Vice
Coordenadores dos cursos de graduação do ILACVN, a partir de 08/07/2019,
conforme segue:

MEDICINA:

Coordenadora: Alessandra Pawlec da Silva

Vice Coordenadora: Adriana Chalita Gomes

BIOTECNOLOGIA:

Coordenadora: Rafaella Costa Bonugli Santos

Vice Coordenador: Cristian Antonio Rojas

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS:

Coordenadora: Elaine Della Giustina Soares

Vice Coordenador: Cleto Kaveski Peres

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA:

Coordenador: Guilherme Vasconcelos da Silva Mauro

Vice Coordenadora: Elmha Coelho Martins Moura

Os cursos do Ilacvn: Licenciatura em Química, Engenharia Física e Licenciatura
em Ciências da Natureza manterão as coordenações atuais, visto o prazo dos
mandatos  expirar  apenas  em  01/11/2019.  Oportunamente,  quando  do
encerramento  dos  mandatos,  encaminharemos  as  solicitações  de  portaria
pertinentes.

Em relação ao curso de  Saúde coletiva,  será encaminhado processo a parte
para renovação do mandato em modalidade pró tempore.



Ressalta-se  que  há  processos  em  tramitação  solicitando  portaria  para
coordenadores de curso que assumiram no lugar dos titulares. Estes processos
devem  seguir  o  fluxo  de  emissão  de  portaria  considerando  o  prazo  até
08/07/2019.  A  saber:  Processo  23422.007751/2019,  23422.007749/2019,
23422.007745/2019.

Atenciosamente,



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA 

DESPACHO Nº 7882/2019 - ILACVN (10.01.06.03.04) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 08 de outubro de 2019.

PARA PROGEPE

Encaminha-se o presente processo para fins de emissão de Portaria dos novos Coordenadores e
Vice Coordenadores de curso de graduação do Ilacvn eleitos para mandatos a partir de
01/11/2019, conforme formulários anexos.

Anexos seguem também os formulários de dispensa a partir de 01/11/2019, prazo final do
mandato dos Coordenadores e Vice Coordenadores em vigor.

Observa-se que em 02 cursos os Coordenadores e Vice Coordenadores manterão-se os
mesmos, sendo necessária a renovação da Portaria visto prazo do mandato.

ENGENHARIA FÍSICA - Manterá os mesmos Coordenador e Vice Coordenador

LICENCIATURA EM QUÍMICA - Manterá as mesmas Coordenadora e Vice Coordenadora

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA - Haverá alteração na Coordenação

Anexos ao presente processo encontram-se os editais da CEL ILACVN, ata de homologação e
Resolução Consuni Ilacvn que tratam do processo eleitoral em questão. Ressalta-se que os
demais cursos já tiveram suas portarias de coordenação emitidas, restando os três cursos
citados acima em virtude do prazo de duração dos mandatos.

Atenciosamente

(Assinado eletronicamente em 09/10/2019 10:21)
LUCIANO CALHEIROS LAPAS

DIRETOR DE INSTITUTO
Matrícula: 1517967

Processo Associado: 23422.014106/2019-93

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.unila.edu.br/public/documentos/index.jsp
informando seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de7882 2019 DESPACHO 08/10/2019

verificação: f736cfc751

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

SEÇÃO DE ATOS OFICIAIS 

DESPACHO Nº 4535/2019 - SAO (20.01) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 29 de julho de 2019.

I - Certificamos a emissão e oficialização dos seguintes Atos:

a) Portaria nº 433/2019/GR - Designa a servidora Alessandra Pawelec da Silva, Professora do
Magistério Superior, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Medicina - publicada
no DOU nº 144, de 29 de julho de 2019, s. 2, p. 30;

b) Portaria nº 434/2019/GR - Designa a servidora Adriana Chalita Gomes, Professora do
Magistério Superior, para exercer o encargo de Vice-coordenadora do Curso de Medicina -
publicada no Boletim de Serviço nº 465, de 26 de julho de 2019, p. 2;

c) Portaria nº 435/2019/GR - Dispensa o servidor Michel Rodrigo Zambrano Passarini,
Professor do Magistério Superior, do encargo de Vice-Coordenador do Curso de Biotecnologia
- publicada no Boletim de Serviço nº 465, de 26 de julho de 2019, p. 2;

d) Portaria nº 436/2019/GR - Designa a servidora Rafaella Costa Bonugli Santos, Professora
do Magistério Superior, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Biotecnologia -
publicada no DOU nº 144, de 29 de julho de 2019, s. 2, p. 30;

e) Portaria nº 437/2019/GR - Designa o servidor Cristian Antonio Rojas, Professor do
Magistério Superior, para exercer o encargo de Vice-coordenador do Curso de Biotecnologia -
publicada no Boletim de Serviço nº 465, de 26 de julho de 2019, p. 2;

f) Portaria nº 438/2019/GR - Designa a servidora Elaine Della Giustina Soares, Professora do
Magistério Superior, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas -
Ecologia e Biodiversidade - publicada no DOU nº 144, de 29 de julho de 2019, s. 2, p. 30;

g) Portaria nº 439/2019/GR - Designa o servidor Cleto Kaveski Peres, Professor do Magistério
Superior, para exercer o encargo de Vice-Coordenador do Curso de Ciências Biológicas -
Ecologia e Biodiversidade - publicada no Boletim de Serviço nº 465, de 26 de julho de 2019,
p. 2;

h) Portaria nº 440/2019/GR - Dispensa o servidor Cleilton Aparecido Canal, Professor do
Magistério Superior, da função de Coordenador do Curso de Matemática - publicada no DOU
nº 144, de 29 de julho de 2019, s. 2, p. 30;

i) Portaria nº 441/2019/GR - Dispensa o servidor Newton Mayer Solorzano Chavez, Professor
do Magistério Superior, do encargo de Vice-Coordenador do Curso de Matemática - publicada
no Boletim de Serviço nº 465, de 26 de julho de 2019, p. 2;

j) Portaria nº 442/2019/GR - Designa o servidor Guilherme Vasconcelos da Silva Mauro,
Professor do Magistério Superior, para exercer a função de Coordenador do Curso de
Matemática - publicada no DOU nº 144, de 29 de julho de 2019, s. 2, p. 30;

k) Portaria nº 443/2019/GR - Designa a servidora Elmha Coelho Martins Moura, Professora do
Magistério Superior, para exercer o encargo de Vice-coordenadora do Curso de Matemática -
publicada no Boletim de Serviço nº 465, de 26 de julho de 2019, p. 3.

II - Informamos que os(as) interessados(as) foram comunicados(as) pelo e-mail institucional
da publicação do referido Ato.



III - Conforme solicitado no Despacho nº 9.710/2019/GR, encaminhem-se estes autos à
Pró-reitoria de Gestão de Pessoas para dispensa dos professores que foram designados como
substitutos nas coordenações dos cursos de Matemática (Guilherme Vasconcelos da Silva
Mauro), Ciências Biológicas (Elaine Della Giustina Soares), Medicina (Alessandra Pawlec da
Silva) e Biotecnologia (Rafaella Costa Bonugli Santos). Após, solicita-se o envio à Divisão de
Cadastro para continuidade.

(Assinado eletronicamente em 29/07/2019 10:52)
ROSELAINE BERNARDINO
SECRETARIO EXECUTIVO 

Matrícula: 1634335

Processo Associado: 23422.008355/2019-73

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.unila.edu.br/public/documentos/index.jsp
informando seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de4535 2019 DESPACHO 29/07/2019

verificação: b6404bf982

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

DESPACHO Nº 8112/2019 - PROGEPE (10.01.05.23) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 14 de outubro de 2019.

Ao Departamento de Atos Oficiais,

Solicita-se a emissão das Portarias, conforme formulários de designação e dispensa, constantes
no presente processo:

 inciso I do art. 35 da Lei nº 8.112/90; e o processo eletrônico I- De acordo com o
23422.014106/2019-93:

Dispensar, a partir de 1º de novembro de 2019, o servidor RAPHAEL FORTES INFANTEa) 
GOMES, Professor do Magistério Superior, SIAPE 2349089, da função de Coordenador do
Curso de Engenharia Física, código FCC, designado pela Portaria nº 1152/2017/GR/UNILA,
publicada no DOU de 1º de novembro de 2017, seção 2, página 34.

b) Dispensar, a partir de 1º de novembro de 2019, a servidora MARIA DAS GRACAS
CLEOPHAS PORTO, Professora do Magistério Superior, SIAPE 1832774, da função de
Coordenadora do Curso de Química, código FCC, designada pela Portaria nº
1145/2017/GR/UNILA, publicada no DOU de 1º de novembro de 2017, seção 2, página 34.

c) Dispensar, a partir de 1º de novembro de 2019, a servidora CATARINA COSTA
FERNANDES, Professora do Magistério Superior, SIAPE 1728724, da função de
Coordenadora do Curso de Ciências da Natureza - Biologia, Física e Química, código FCC,
designada pela Portaria nº 1147/2017/GR/UNILA, publicada no DOU de 1º de novembro de
2017, seção 2, página 34.

o art. 38 da Lei nº 8.112/90; e o processo 23422.014106/2019-93: De acordo com II-

a) Dispensar, a partir de 1º de novembro de 2019, o servidor RAFAEL OTONIEL RIBEIRO
RODRIGUES DA CUNHA, Professor do Magistério Superior, SIAPE 2201692, do encargo
de Vice-Coordenador do Curso de Engenharia Física, designado pela Portaria nº
1154/2017/GR/UNILA, publicada no Boletim de Serviço n° 301, de 1º de novembro de 2017.

 Dispensar, a partir de 1º de novembro de 2019, a servidora CAROLINE DA COSTAb)
SILVA GONCALVES, Professora do Magistério Superior, SIAPE 1136547, do encargo de
Vice-Coordenadora do Curso de Química, designada pela Portaria nº 1146/2017/GR/UNILA,
publicada no Boletim de Serviço n° 301, de 1º de novembro de 2017.

c) Dispensar, a partir de 1º de novembro de 2019, o servidor ALVARO BARCELLOS
ONOFRIO, Professor do Magistério Superior, SIAPE 1505034, do encargo de
Vice-Coordenador do Curso de Ciências da Natureza - Biologia, Física e Química, designado
pela Portaria nº 1150/2017/GR/UNILA, publicada no Boletim de Serviço n° 301, de 1º de
novembro de 2017.

o inciso II do art. 9º da Lei nº 8.112/90; e o processo De acordo com III-
23422.014106/2019-93:

a) Designar, a partir de 1º de novembro de 2019, o servidor RAPHAEL FORTES INFANTE
GOMES, Professor do Magistério Superior, SIAPE 2349089, para exercer a função de
Coordenador do Curso de Engenharia Física, código FCC.



b) Designar, a partir de 1º de novembro de 2019, a servidora MARIA DAS GRACAS
CLEOPHAS PORTO, Professora do Magistério Superior, SIAPE 1832774, para exercer a
função de Coordenadora do Curso de Química, código FCC.

c) Designar, a partir de 1º de novembro de 2019, o servidor GUSTAVO DE JESUS LOPEZ
NUNEZ, Professor do Magistério Superior, SIAPE 2902688, para exercer a função de
Coordenador do Curso de Ciências Da Natureza - Biologia, Física e Química, código FCC.

 o art. 38 da Lei nº 8.112/90; e o processo 23422.014106/2019-93:IV- De acordo com 

a) Designar, a partir de 1º de novembro de 2019, o servidor RAFAEL OTONIEL RIBEIRO
RODRIGUES DA CUNHA, Professor do Magistério Superior, SIAPE 2201692, para exercer
o encargo de Vice-Coordenador do Curso de Engenharia Física.

b) Designar, a partir de 1º de novembro de 2019, a servidora CAROLINE DA COSTA SILVA
GONCALVES, Professora do Magistério Superior, SIAPE 1136547, para exercer o encargo de
Vice-Coordenadora do Curso de Química.

c) Designar, a partir de 1º de novembro de 2019, o servidor DAVI DA SILVA MONTEIRO,
Professor do Magistério Superior, SIAPE 2897938, para exercer o encargo de
Vice-Coordenador do Curso de Ciências Da Natureza - Biologia, Física e Química.

Após, encaminhar o presente processo à DICAD para cadastro e continuidade.

(Assinado eletronicamente em 14/10/2019 11:58)
LEILANE KARINE ROCHA GUIMARAES

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
Matrícula: 1240097

Processo Associado: 23422.014106/2019-93

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.unila.edu.br/public/documentos/index.jsp
informando seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de8112 2019 DESPACHO 14/10/2019

verificação: b952f80eac
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