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Às 12h00 do dia 27 de junho de 2019 foi realizada a 11ª (décima primeira) 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 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, 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; os servidores Celso Garcia Paula Junior e Erwin
Becker Marques, na qualidade de representantes dos Técnico-Administrativos em Educação (TAE’s); o servidor
Henrique Cesar Almeida, na qualidade de representante docente; o estudante Roberth Steven Gutierrez Murillo,
na qualidade de representante discente. Os membros da Comissão reuniram-se para discutir os seguintes pontos
de pauta: :i) Eleições das coordenações dos Centros Interdisciplinares do ILACVN no período 2019 a 2021
decidiu-se por modificar e aprovar proposta apresentada pela presidente da CEL para as eleições das
coordenações dos Centros Interdisciplinares do ILACVN, no período 2019 a 2021, que exigirá ficha de inscrição
com foto dos candidatos e dispensará a formação de mesas eleitorais, mesários e fiscais de urna, 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/>, contendo a relação de candidatos elegíveis e de eleitores aptos a votar, o
que resultou no Edital CEL/ILACVN nº. 011/2019, cuja redação e publicação foi autorizada por unanimidade,
após consulta prévia e eletrônica da versão final por todos os membros da CEL. Decidiu-se providenciar perante a
Administração da UNILA a divulgação de um lembrete sobre a eleição na página eletrônica oficial da
Universidade e na tela inicial do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) dos eleitores
no dia da votação. Não havendo mais pontos de pauta a tratar, encerrou-se a reunião às 13h00 horas, sendo
lavrada esta Ata, assinada por mim, Erwin Becker Marques, Secretário da CEL; e pela presidente da CEL.
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