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De : Celso Garcia Paula Junior
<celso.junior@unila.edu.br>

Assunto : Fwd: Sobre eleições para membros de colegiado do
Mestrado em Biodiversidade Neotropical

Para : Erwin Marques <erwin.marques@unila.edu.br>

Zimbra erwin.marques@unila.edu.br

Fwd: Sobre eleições para membros de colegiado do Mestrado em Biodiversidade
Neotropical

Qua, 10 de jul de 2019 09:22

1 anexo

Prezado Erwin,

Tem também este e-mail do Zanella comunicando aos membros do Colegiado que ele
enviou o pedido à CEL, mas ele deve ter enviado do e-mail institucional dele.

Atenciosamente,

Celso Garcia Paula Junior | Técnico em Assuntos Educacionais
Secretário do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN) |
Área de Biodiversidade
Centro Interdisciplinar de Ciências da Vida | Instituto Latino-americano de Ciências da
Vida e da Natureza (ILACVN)
+55 (45) 3529-2762

De: "Fernando Cesar Vieira Zanella" <fernando.zanella@unila.edu.br>
Para: "Alexandre Vogliotti" <alexandre.vogliotti@unila.edu.br>, "Ana Alice Aguiar
Eleuterio" <ana.eleuterio@unila.edu.br>, "Cleto Kaveski Peres"
<cleto.peres@unila.edu.br>, "Cristian Antonio Rojas" <cristian.rojas@unila.edu.br>,
"Elaine Della Giustina Soares" <elaine.soares@unila.edu.br>, "Fernando Cesar Vieira
Zanella" <fernando.zanella@unila.edu.br>, "Hermes Jose Schmitz"
<hermes.schmitz@unila.edu.br>, "Laura Cristina Pires Lima" <laura.lima@unila.edu.br>,
"Lucas Aguiar" <lucas.aguiar@unila.edu.br>, "Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior"
<luiz.faria@unila.edu.br>, "Luiz Henrique Garcia Pereira" <luiz.pereira@unila.edu.br>,
"Michel Varajao Garey" <michel.garey@unila.edu.br>, "Michel Rodrigo Zambrano
Passarini" <michel.passarini@unila.edu.br>, "Pablo Henrique Nunes"
<pablo.nunes@unila.edu.br>, "Peter Lowenberg Neto" <peter.lowenberg@unila.edu.br>,
"Rafaella Costa Bonugli Santos" <rafaella.santos@unila.edu.br>, "Samuel Fernando
Adami" <samuel.adami@unila.edu.br>, "Wagner Antonio Chiba de Castro"
<wagner.castro@unila.edu.br>
Cc: "secretaria ppgbn" <secretaria.ppgbn@unila.edu.br>
Enviadas: Sexta-feira, 7 de junho de 2019 18:08:12



Assunto: Sobre eleições para membros de colegiado do Mestrado em Biodiversidade
Neotropical

Prezados colegas, 

    Encaminhamos à Comissão Eleitoral Central do ILACVN solicitação para a realização
de eleição para representantes docentes do colegiado do Mestrado em Biodiversidade
Neotropical, para o mandato de dois anos, que se iniciará em 14/07/2019. 
    Possivelmente a eleição será realizada em reunião especialmente convocada para esse
fim. 

    De acordo com nosso regimento, serão eleitos três membros titulares, representação
do corpo permanente de professores do PGBN, lotados no Instituto Latino-Americano de
Ciências da Vida (ILACVN) e um membro titular, representação dos docentes do
programa que não atendem ao item III do presente artigo (professores visitantes,
colaboradores e permanentes sem lotação no ILACVN), mais suplentes. 

   A construção de um programa de Pós-Graduação demanda apoio e comprometimento
de todos, não somente dos que participam da coordenação e do colegiado, mas é
essencial que todos se envolvam em algum momento nas instâncias colegiadas do
programa. Por isso, peco que considerem a possibilidade de se candidatar. 

   Esperamos que logo a Comissão Eleitoral publique o edital chamando para a reunião.  

  Atenciosamente, 

Professor Fernando Zanella
Coordenador do Mestrado em Biodiversidade Neotropical (UNILA)
Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)

http://lattes.cnpq.br/ 8242371134843208
https://www.researchgate.net/profile/Fernando_Zanella
scholar.google.com/citations?user=FV5A7vIAAAAJ&hl=en

rodape_verde escuro.png
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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 9671/2019 - CEL/ILACVN (10.01.06.03.04.05) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 24 de julho de 2019.

PARA: Conselho (CONSUNI) do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN)
: Resultados dos processos eleitorais para as representações docentes do Colegiado do Programa deASSUNTO

Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN), no período de 2019 a 2021

P r e z a d o  P r e s i d e n t e  d o  C o n s e l h o  d o  I L A C V N ,

Viemos por meio deste dar ciência do resultado final das eleições para as representações docentes do Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN), no período de 2019 a 2021, conforme editais
da 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 ao Edital CEL nº. 018/2019 e seus
resultados, publicado no Boletim de Serviço UNILA e na página eletrônica
<https://documentos.unila.edu.br/editais/comiss-o-eleitoral-local-ilacvn/18-0>.

Aos autos foram anexos os seguintes documentos, referentes ao pleito eleitoral citado acima:
I. solicitação de realização de eleições para as representações docentes do Colegiado do PPG-BN, no período de 2019
a 2021, nos termos do seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução CONSUN ad referendum nº. 07, de 06 de
julho de 2015, publicada no Boletim de Serviço UNILA nº.  351;
II. publicação das Portarias UNILA nº. 081/2019 e nº. 224/2019, publicadas nos Boletins de Serviço UNILA nº. 426 e
443, que designaram a CEL do ILACVN no período 2019-2021;
III. atas das reuniões da CEL realizadas no ano de 2019, relativas às eleições;
IV. editais emitidos e publicados pela CEL, no ano de 2019, relativos às eleições;
V. comprovantes de inscrição das candidaturas deferidas e indeferidas; e
V I .  v o t o s  a p u r a d o s  d a s  e l e i ç õ e s ;
VII. Memorando Eletrônico PPG-BN nº. 008/2019, que solicita a prorrogação dos mandatos dos representantes
docentes do Colegiado do PPG-BN, eleitos para o mandato no período 2017-2019;
VIII. Memorando Eletrônico PPG-BN nº. 010/2019, que solicita a designação da nova Coordenação do PPG-BN,
e l e i t a  p a r a  o  m a n d a t o  n o  p e r í o d o  2 0 1 9 - 2 0 2 1 ;  e
IX. Memorando Eletrônico PPG-BN nº. 011/2019, que solicita a designação dos novos representantes docentes do
Colegiado do PPG-BN, eleitos para o mandato no período 2019-2021.

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.

Em caso de concordância, solicita-se a ratificação/homologação da presente eleição pelo CONSUNI do ILACVN e a
designação dos novos representantes docentes do Colegiado do PPG-BN, eleitos para o mandato no período
2019-2021, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG).
Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente em 24/07/2019 17:22)
ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 1118217

Processo Associado: 23422.009625/2019-24
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De : Fernando Cesar Vieira Zanella
<fernando.zanella@unila.edu.br>

Assunto : URGENTE, eleição colegiado PPGBN

Para : Erwin Marques <erwin.marques@unila.edu.br>, Celso
Garcia Paula Junior <celso.junior@unila.edu.br>

Cc : secretaria ppgbn <secretaria.ppgbn@unila.edu.br>

Zimbra erwin.marques@unila.edu.br

URGENTE, eleição colegiado PPGBN

Ter, 02 de jul de 2019 08:52

1 anexo

Erwin e celso,

   Segue informações para eleição dos membros do colegiado do PPGBN

O mandato dos atuais membros irá até 13 de julho (ver portaria de
nomeação https://www.unila.edu.br/sites/default/files/files
/PRPPG_Portaria_2017_0032_comissao_bolsas_DS_UNILA_PPGBN.pdf), de modo que
a eleição deve ser feitapara garantir a nomeação até essa data, . O mandato  se inicia
em 14 de julho (data que deve estar indicada na portaria) e deverá durar dois anos. 

Segue a parte do regimento que trata do colegiado e a lista de eleitores e elegíveis. Na
eleição anterior, em assmbléia todos os presentes votaram em todos, mas não há
determinação regimental de que tem que ser dessa forma.

Do Colegiado do Programa (CPGBN)

Art. 5° O CPGBN será constituído:

I - pelo Coordenador do PGBN;

II - pelo Vice-Coordenador do PGBN;
desenvolvimento de atividades dos alunos matriculados;
III - pela representação do corpo permanente de professores do
PGBN, lotados no Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida
(ILACVN), composta por três membros titulares;

V - pela representação dos docentes do programa
colaboradores e permanentes sem lotação no ILACVN), composta
por um membro titular;

VI - pela representação discente, composta por um membro titular e readmissão e
desligamento de discentes, aproveitamento e
um suplente.  (obs é indicado pelos ealunos em assembléia)

§ 4° A eleição dos membros docentes do CPGBN será realizada
em edital específico elaborado pela Comissão Eleitoral Local do



ILACVN (CEL-ILACVN), seguindo as normas emanadas pela
COSUEN.

Obs. Os membros com direito a voto podem ser elegíveis. Na ultima eleição, fizemos em
assembléia e os mais votados foram eleitos titulares e os menos votados compuseram a
lista de suplentes.  

Docentes com direito a voto :
1) Corpo permanente lotado no ILACVN  (devem ser eleitos três titulares, mais suplentes)

2886303 - CLETO KAVESKI PERES
(036.316.149-00)

Classe C -
Adjunto

PERMANENTE Sim Não

2878195 - CRISTIAN ANTONIO ROJAS
(055.879.117-48)

Classe C -
Adjunto

PERMANENTE Sim Não

1660112 - ELAINE DELLA GIUSTINA SOARES
(030.788.059-13)

Classe C -
Adjunto

PERMANENTE Sim Não

338238 - FERNANDO CESAR VIEIRA
ZANELLA (536.235.689-53)

Classe D -
Associado

PERMANENTE Sim Não

1961479 - HERMES JOSE SCHMITZ
(031.153.399-09)

Classe C -
Adjunto

PERMANENTE Sim Não

2146455 - LAURA CRISTINA PIRES LIMA
(888.791.271-87)

Classe C -
Adjunto

PERMANENTE Sim Não

1999589 - LUIZ HENRIQUE GARCIA PEREIRA
(289.647.788-80)

Classe C -
Adjunto

PERMANENTE Sim Não

2863911 - LUIZ ROBERTO RIBEIRO FARIA
JUNIOR (916.370.156-15)

Classe C -
Adjunto

PERMANENTE Sim Não

2190985 - MICHEL RODRIGO ZAMBRANO
PASSARINI (214.000.158-39)

Classe C -
Adjunto

PERMANENTE Sim Não

1035583 - MICHEL VARAJAO GAREY
(311.196.268-70)

Classe C -
Adjunto

PERMANENTE Sim Não

2195962 - PABLO HENRIQUE NUNES
(280.992.458-90)

Classe C -
Adjunto

PERMANENTE Sim Não

1783156 - PETER LOWENBERG NETO
(007.073.489-51)

Classe D -
Associado

PERMANENTE Sim Não

2187593 - WAGNER ANTONIO CHIBA DE
CASTRO (364.820.898-52)

Classe C -
Adjunto

PERMANENTE Sim Não



2) Corpo docente permanente sem lotação no ILACVN e colaboradores (deve ser eleito
um titular , mais suplente)

1959406 - ALEXANDRE VOGLIOTTI
(102.895.058-60)

Classe C -
Adjunto

COLABORADOR Sim Não

2142053 - ANA ALICE AGUIAR ELEUTERIO
(125.514.988-48)

Classe C -
Adjunto

COLABORADOR Sim Não

068.927.078-07 - DALVA MARIA DA SILVA
MATOS

Docente
Externo

PERMANENTE Sim Não

071.761.027-67 - FREDERICO FALCAO
SALLES

Docente
Externo

COLABORADOR Sim Não

1808550 - LUCAS DE MORAES AGUIAR
(029.623.189-40)

Classe C -
Adjunto

COLABORADOR Sim Não

000.000.000-00 - PAULA INÉS CAMPANELLO Docente
Externo

COLABORADOR Sim Não

2150037 - RAFAELLA COSTA BONUGLI
SANTOS (220.905.788-40)

Classe C -
Adjunto

COLABORADOR Sim Não

1926055 - SAMUEL FERNANDO ADAMI
(273.493.418-30)

Classe C -
Adjunto

COLABORADOR Sim Não

PPGBN_Regimento_Interno_Boletim_Serviço(1).pdf
503 KB 



RETIFICAÇÃO DE 06 DE JULHO DE 2015
Na Resolução COSUEN Nº 06/2015, publicada no  boletim 
de serviços nº 157 de 19 de junho de 2015, página 7, onde 
se  lê:  Art.  1º:  “...Mestrado  Profissional  em  Gestão  e 
Desenvolvimento  Local...”; leia-se:  “Art.  1º:  “...Mestrado 
Profissional  em  Gestão  do  Cooperativismo  e  
Desenvolvimento Local...”.

EDUARDO DE OLIVEIRA ELIAS
PRESIDENTE DA COMISSÃO SUPERIOR DE ENSINO

RETIFICAÇÃO DE 06 DE JULHO 2015
Na Resolução COSUP Nº 05/2015, publicada no boletim de 
serviços nº  157 de  19 de  junho de 2015, páginas 6 e 7, 
onde  se  lê:  Art.  2º:  “O  mandato  dos  membros  acima 
designados encerra-se em  10 de julho de 2014.”; leia-se: 
“Art.  2º:  “O  mandato  dos  membros  acima  designados 
encerra-se em 10 de julho de 2016.”.

FERNANDO CÉSAR VIEIRA ZANELLA
PRESIDENTE DA COMISSÃO SUPERIOR DE 

PESQUISA

RETIFICAÇÃO DE 06 DE JULHO 2015
Na Resolução CONSUN Nº 16/2015, publicada no boletim 
de serviços nº 157 de 19 de junho de 2015, página 4, onde 
se lê: Art. 27, item II “Comitê Local de Iniciação Tecnológica 
(CLIT)”;  leia-se:  Art. 27, item II  “Comitê Local de Iniciação 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CLITI)”.

JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO
PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSUN Nº 072015, 
DE 06 DE JULHO DE 2015

O  presidente do  Conselho Universitário da Universidade 
Federal da Integração Latino-Americana – UNILA, no uso 
de suas atribuições estatutárias e regimentais que lhe são 
conferidas,  e  com  base  no  processo  nº 
23422.005556/2015 - 11, considerando o parecer favorável 
do conselheiro-relator Eduardo Gonçalves Reimbrecht.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, ad referendum, a criação do programa de 
Pós-graduação  stricto  sensu -  Mestrado  em 
Biodiversidade  Neotropical da  Universidade  Federal  da 
Integração Latino-Americana (UNILA).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de 
sua publicação.

JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO 
PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 02/2015, DE 22 DE MAIO DE 
2015

Os Conselheiros da Universidade Federal da Integração 
Latino-americana – UNILA, reunidos em  22 de maio de 
2015, aprovaram a presente MOÇÃO DE REPÚDIO PELA 
VIOLÊNCIA  POLICIAL  IMPETRADA  CONTRA  OS 
PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO 
ESTADO DO PARANÁ.
A presente  Moção  de  Repúdio  traz  à  tona  o  violento 
cenário de repressão vivido pelos professores do Estado 
do  Paraná  no  dia  29  de  abril  de  2015,  que 
acompanhavam pacificamente a votação na Assembleia 
Legislativa  do  Estado,  cuja  pauta  era  a  alteração 
significativa da utilização do Fundo Previdenciário dessa 
categoria.  Os  professores  da  Rede  pública  do  Paraná 
sofreram  uma  violência  desmedida  por  parte  da  força 
repressora  do  comando  da  Polícia  Militar  do  Estado, 
somando mais de 200 professores feridos.  
Consideramos  inadmissível  presenciarmos  em  uma 
sociedade  democrática  a  truculência  impetrada  contra 
trabalhadores que há anos contribuem com a educação e 
o desenvolvimento social por meio da conscientização e 
formação humana,  acadêmica e cultural  de milhares de 
brasileiros.  Tal  fato  foi  ratificado  pela  ação  brutal  da 
polícia militar  do Estado,  comandado pelo secretário  de 

Segurança, para dar cabo aos desmandos do governador 
do estado, Beto Richa.
O  massacre  ocorrido  contra  esses  trabalhadores  não 
pode,  de  forma  alguma,  passar  incólume  na  memória 
histórica deste país, portanto,  exige-se que os culpados 
sejam  identificados  e  responsabilizados  nas  esferas 
administrativa,  cível e criminal,  para que o uso da força 
policial,  utilizado de forma desmedida e desproporcional, 
não volte ao palco das ruas brasileiras quando categorias, 
legitimamente,  lutam  e  reivindicam  por  seus  direitos  e 
cidadania.

JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO 
PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 03/2015, DE 22 DE MAIO DE 
2015

Os Conselheiros da Universidade Federal  da Integração 
Latino-americana – UNILA, reunidos em sessão do dia 22 
de  maio  de  2015,  manisfestam-se  contrários  AO 
PROJETO  DE  LEI  – PL  4.330/2004  SOBRE  O 
CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  A 
TERCEIROS  E  AS  RELAÇÕES  DE  TRABALHO  DELE 
DECORRENTES,  por  entender  que  esse  projeto  de  lei 
representa a ampliação da precarização das relações de 
trabalho e um retrocesso aos direitos trabalhistas.

JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO 
PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS ELEITOS AO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO -GESTÃO 2015/2016 – 

DISCENTES DE 03 DE JULHO DE 2015
A Comissão Eleitoral do Conselho Universitário, instituída 
pela Resolução CONSUN nº 03/2015, de 23 de março de 
2015, publicada no Boletim de Serviços, ano VI, nº 145 de 
27  de  março  de  2015,  DIVULGA O  RESULTADO  do 
processo  eleitoral  da representação DISCENTE no 
Conselho Universitário (CONSUN), gestão 2015/2016 nos 
termos  dos Editais nº 01/2015 de 18 de  maio de 2015 – 
CEC e ao Edital Complementar de 24 de junho de 2015 – 
CEC. 
1. DOS CANDIDATOS ELEITOS
1.1. Representantes eleitos da Graduação:
1º Titular: Sonia Inés Varela (ILAACH)
    Suplente: Juliana Zacarias (ILAACH)
2º Titular: Nestor Ariel Prieto Villalba  (ILAESP)
    Suplente: Jair Hernando Castro Romero (ILACVN)
3º Titular: Gabriel do Valle Martins (ILATIT) 
    Suplente: Isabela Travasso Bahia (ILAESP)
4º Titular: Gabriel Silva Soares de Moura (ILACVN)
    Suplente: João Paulo Angeli  (ILAACH)
5º Titular: Petterson Eduardo Souza Gherlandi (ILAESP)
    Suplente: Heidy Anita Bello Gimenez (ILATIT)
6º Titular: Angélica Paola Santamaría Alvarado  (ILATIT)
     Suplente: James Berson Lalane  (ILACVN)
1.2. Representantes eleitos da Pós-graduação:
1º Titular: Macarena Mercado Mott
    Suplente: Sofía Masi Verón
2º Titular: Angela Analia Garofali Patron
    Suplente: Rafael Giovanetti Teixeira (Graduação) 

COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO

INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO CONSUN Nº 03/2015

DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS ELEITOS AO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO -GESTÃO 2015/2017 – 

DOCENTES DE 03 DE JULHO DE 2015
A Comissão Eleitoral do Conselho Universitário, instituída 
pela Resolução CONSUN nº 02/2015, de 23 de março de 
2015, publicada no Boletim de Serviços, ano VI, nº 145 de 
27  de  março  de  2015,  DIVULGA O RESULTADO DOS 
ELEITOS no  processo  eleitoral  da representação 
DOCENTE no Conselho Universitário (CONSUN), gestão 
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Anexo da Resolução CONSUN ad referendum Nº 07/2015

REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM BIODIVERSIDADE NEOTROPICAL

CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO GERAL

Art.  1°    O  programa  de  Pós-Graduação  stricto  sensu  em
Biodiversidade Neotropical, vinculado ao Centro Interdisciplinar de
Ciências  da  Vida (CICV),  do  Instituto  Latino-Americano  de
Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN) da Universidade Federal
da Integração Latino- Americana (UNILA), em nível de Mestrado
acadêmico,  será  regido  por  este  Regulamento,  pela  Resolução
COSUEN  56/2014  (que  trata  das  Normas  Gerais  da  Pós-
Graduação  da  UNILA),  por  legislação  específica  complementar,
em consonância com o Estatuto e Regimento Geral da UNILA e/ou
deliberações posteriores.

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS E TÍTULO

Art. 2°  O mestrado acadêmico em Biodiversidade Neotropical visa
à  capacitação  para  a  docência  e  à  formação  científica  ou
tecnológica para o desenvolvimento de projetos de pesquisa nas
áreas relacionadas ao estudo e gestão da Biodiversidade.
Art.  3°  O Programa concederá o título de Mestre em Ciências
Biológicas, área de concentração Biodiversidade Neotropical.

CAPITULO III 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art.  4°   A  gestão  do  Programa  de  Pós-Graduação  em
Biodiversidade  Neotropical  (PGBN)  é  exercida  por  sua
coordenação,  órgão  executivo  do  programa,  com  o  auxílio  do
Colegiado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Biodiversidade
Neotropical  (CPGBN)  e  da  Comissão  de  Bolsas  do  Programa
(CBPGBN).

Parágrafo único.  O PGBN deverá dispor de secretaria   acadêmica,
composta por um TAE designado especificamente para esse fim
pelos órgãos competentes.

Seção I
Do Colegiado do Programa (CPGBN)

Art. 5°  O CPGBN será constituído:
I - pelo Coordenador do PGBN;
II - pelo Vice-Coordenador do PGBN;
III  -  pela  representação do corpo permanente de professores do
PGBN, lotados no Instituto Latino-Americano de Ciências da  Vida
(ILACVN), composta por três membros titulares;
V  -  pela  representação  dos  docentes  do  programa  que  não
atendem  ao  item  III  do  presente  artigo  (professores  visitantes,
colaboradores e permanentes sem lotação no ILACVN), composta
por um membro titular;
VI - pela representação discente, composta por um membro titular e
um suplente.
§  1°  O  mandato  do  Coordenador,  do  Vice-Coordenador  e  dos
membros docentes do CPGBN será de dois anos, permitida uma
única recondução sucessiva.
§ 2°  Para fins de recondução, não se diferenciam os mandatos
quanto à titularidade ou suplência.
§ 3°  O mandato dos representantes discentes é de um ano, sem a
possibilidade de recondução.
§ 4°  A eleição dos membros docentes do CPGBN será realizada
em edital  específico elaborado pela Comissão Eleitoral  Local  do
ILACVN  (CEL-ILACVN),  seguindo  as  normas  emanadas  pela
COSUEN.
§ 5°  Os representantes discentes serão eleitos por seus pares, em
assembleia  estudantil  do  curso,  convocada  para  este  fim  com
antecedência mínima de 10 (dez) dias, com ampla divulgação, ata
e assinatura dos presentes.

Art.6° Compete ao CPGBN:

I  -  alterar  o  regimento  do  programa  de  forma  a  permitir  o
cumprimento de metas institucionais e nacionais de formação de
pós-graduandos, e encaminhá-lo para apreciação pela Comissão
Acadêmica de Ensino do ILACVN e Cosuen;
II  -  apreciar  e  emitir  parecer  acerca  das  solicitações  de
credenciamento,  recredenciamento  e  descredenciamento  de
docentes, com ou sem vínculo com a Unila;
III  -  aprovar  propostas  de  inclusão  ou  exclusão  de  docentes
visitantes que ministrem disciplinas no PGBN;
IV - avaliar  as disciplinas do currículo, sugerindo alterações em
disciplinas  e  na  estrutura  curricular  do  Programa,  quando
pertinente,  alterações  que  deverão  ser  homologadas  pela
Comissão Acadêmica de Ensino do ILACVN e pela Cosuen;
V - homologar e divulgar o conjunto de disciplinas e atividades do
programa a  serem ofertados  semestralmente,  com respectivas
ementas,  cargas  horárias  e  status  como  disciplina  obrigatória,
além dos respectivos professores responsáveis;
VI  -  estabelecer,  em  conjunto  com  as  demais  instâncias
envolvidas, conforme competências, a distribuição das atividades
didáticas do programa;
VII  -  deliberar  sobre  a  criação,  extinção  e/ou  modificação  de
linhas  de  pesquisa  ou  áreas  de  concentração  do  PGBN,
respeitada a legislação;
VIII - definir normas, critérios e número de vagas para seleção de
candidatos ao programa, respeitando as regras emanadas pela
Comissão Acadêmica de Ensino do ILACVN e Cosuen;

IX - definir normas e critérios para o exame de qualificação;
X -  deliberar  sobre plano de aplicação de recursos financeiros
destinados  ao  PGBN provindos  do  orçamento  da  Unila  ou  de
agências de fomento;
XI-  deliberar  sobre  convênios  e  contratos  nos  quais  o  tema
principal esteja relacionado ao PGBN;
XII  -  analisar  e  decidir  acerca  da  proposta  de  distribuição  de
bolsas  institucionais  elaborada  pela  CBPGBN,  cabendo  ao
colegiado decisão final;
XIII - emitir parecer sobre o relatório de atividades dos docentes
do programa, quando solicitado;
XIV  -  acompanhar  a  atuação  dos  orientadores  e  o
desenvolvimento de atividades dos alunos matriculados;
XV - aprovar o encaminhamento das dissertações e exames de
qualificação para as bancas examinadoras;
XVI  -  homologar  a  composição  de  bancas  examinadoras  das
dissertações e de qualificações, após ouvido o orientador e/ou co-
orientador, conforme o caso;
XVII - homologar dissertações;
XVIII  -  deliberar  sobre  processos  de  seleção,  transferência,
readmissão  e  desligamento de  discentes,  aproveitamento  e
revalidação  de  créditos  obtidos  em outros  programas  de  Pós-
Graduação stricto sensu, dispensa de disciplinas, trancamento e
realização de matrículas e assuntos relacionados;

XIX - deliberar sobre qualquer assunto de ordem acadêmica que
lhe seja submetido pela coordenação do PGBN, conforme o caso;
XX - analisar e deliberar sobre as solicitações de prorrogação para
o prazo de conclusão do curso;
XXI - solicitar à CEL-ILACVN, eleições de cargos no âmbito do
PGBN, conforme o caso;
XXII - julgar os recursos a ela interpostos;
XXIII - praticar os demais atos de sua competência designados
por instâncias superiores da UNILA.
Art. 7° O CPGBN deverá se reunir ordinariamente no mínimo 3
(três)  vezes  por  semestre  e,  extraordinariamente,  sempre  que
convocado pelo seu presidente.
§  1º  O presidente  deverá  convocar  reuniões  extraordinárias  se
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houver  solicitação  formal  e  endossada  por  mais  de  50%  dos
membros do Colegiado.
§ 2º  A convocação dos membros deverá ocorrer com antecedência
de pelo menos 72 (setenta e duas) horas antes da hora marcada
para o início da sessão e com a pauta da reunião, salvo em caso
de justificada urgência.
§  3º  A convocação  oficial  será  realizada  através  de  mensagem
enviada pelo correio eletrônico institucional.
§ 4º O quorum mínimo para inicio da reunião deve ser superior a
50%  (cinquenta  por  cento)  do  número  total  de  membros  do
CPGBN.
Art. 8° As decisões do CPGBN serão tomadas por maioria simples
de votos, com base no número de presentes.
Art.  9°  Nas  votações  serão  observados  os  seguintes
procedimentos:
I - Em todos os casos a votação é “em aberto”;
II  -  Qualquer  membro  do  CPGBN  pode  fazer  constar  em  ata
expressamente o seu voto;
III  -  Nenhum  membro  do  CPGBN  deve  votar  ou  deliberar   em
assuntos que lhe interessem pessoalmente,  a critério do próprio
Colegiado;
IV - Não são admitidos votos por procuração.
Art. 10° É prerrogativa do CPGBN a criação de comissões internas
ao  próprio  Colegiado  para  análise,  deliberação  e  homologação
sobre processos de sua competência.
§  1º  Estas  comissões  serão  compostas  por  três  membros  do
CPGBN escolhidos entre os demais.
§  2º  As  ações  das  comissões  devem  ser  homologadas  pelo
CPGBN,  tendo  todos  os  membros,  incluindo  os  da  própria
comissão, direito a voto.
§  3º  É  vedada  a  participação  de  membros  do  CPGBN  em
comissões onde são avaliados processos de seu interesse pessoal,
a critério do próprio Colegiado.
Seção II

Do Comissão de Bolsas do Programa (CBPGBN)

Art. 11. A CBPGBN é composta:
Por  cinco  docentes,  sendo  pelo  menos  três  do  corpo  docente
permanente lotado no ILACVN;
I - Por um representante discente, eleito por seus pares.
Parágrafo único. O mandato dos membros da CBPGBN tem igual
duração e coincide com a dos membros do CPGBN.
Art. 12. Cabe à Comissão de Bolsas:
I -  Propor critérios para a distribuição de bolsas, que priorizem o
mérito  acadêmico,  e coordenar  a seleção dos bolsistas entre os
estudantes  do  PGBN,  respeitando  sempre  o  número  de  bolsas
disponíveis conforme o CPGBN.
Parágrafo único. As decisões da CBPGBN deverão ser apreciadas
e homologadas pelo CPGBN.

Seção III
Do Coordenação do Programa

Art. 13. O Coordenador e o Vice-Coordenador do PGBN deverão
pertencer  ao  quadro  de  docentes  permanentes  no  programa,
lotados no ILACVN, responsáveis por disciplinas e orientadores de
alunos no programa.
Art.  14.  O Coordenador e Vice-Coordenador serão eleitos pelos
membros  do  CPGBN  em  eleição  interna,  dentre  os  5  (cinco)
membros do corpo docente permanente lotados no ILACVN, sendo
o resultado da eleição encaminhado à homologação da Comissão
Acadêmica do ILACVN e COSUEN.
Art.  15.  Os  mandatos  do  Coordenador  e  do  Vice-Coordenador
coincidem com os dos demais membros docentes do Colegiado e
têm a mesma duração.
Art.  16.  O  Coordenador  do  Programa  de  Pós-Graduação  é  o

presidente  do  CPGBN,  com  voto  de  qualidade  além  do  voto
comum.
Art. 17. Compete ao Vice-Coordenador substituir o Coordenador
do programa em suas ausências e impedimentos.
Art.  18.  Na  ausência  e/ou  impedimento  do  Coordenador  e  do
Vice-Coordenador,  suas  funções  poderão  ser  desempenhadas
pelo membro do CPBN integrante do corpo permanente e lotado
no ILACVN com maior tempo de serviço em instituições públicas
de ensino superior.
Art. 19. Compete ao Coordenador do PGBN:

 I - Responder pela coordenação e representar o CPGBN;
 II - Convocar e presidir as reuniões do CPGBN;
 III  -  Submeter  ao  CPGBN,  o  plano  das  atividades  a  serem
desenvolvidas em cada período letivo, que deverá incluir a lista de
disciplinas oferecidas, e, após aprovação, registrá-lo no sistema
oficial de registro e controle acadêmico;
IV -  Cumprir  e fazer cumprir as deliberações do CPGBN e dos
órgãos da administração superior da universidade;
V  -  Tomar  providências  no  sentido  de  serem  cumpridas  as
disposições  do  Estatuto  e  do  Regimento  Geral  da  UNILA,  do
regimento do Instituto ao qual o programa esteja vinculado, e do
regimento do programa;
VI  -  Submeter  ao  colegiado  os  programas  de  adaptação  e  os
processos de aproveitamento de estudos;
VII  -  Elaborar  e  coordenar  a  execução  de  plano  de  metas
quadrienal; VIII  -
Elaborar relatório anual das atividades do programa para envio a
CAPES através da PRPPG;
IX - Submeter ao CPGBN do programa os nomes dos membros
de  bancas  examinadoras  para  exames  de  qualificação  e  para
defesas ou dissertação, ouvido o orientador do aluno;
X - Elaborar e submeter ao Colegiado o projeto de orçamento do
Programa,  de  acordo  com  diretrizes  e  normas  das  instâncias
superiores;
XI - Adotar,  quando necessário, medidas que se imponham em
nome do colegiado do programa, submetendo-as à homologação
do colegiado na primeira reunião subsequente;
XII - Praticar os demais atos de sua competência designados por
instâncias superiores da UNILA.

SeçãoIV
Do Secretaria do Programa

Art. 20. A Secretaria do PGBN é o órgão executivo dos serviços
administrativos do Programa, tendo as seguintes competências:
I - Atualizar e manter atualizados a documentação dos estudantes
do PGBN;
II - Receber e processar os pedidos de matrícula;

III - Receber e processar os requerimentos dos alunos do curso
e dos candidatos a ingresso no PGBN;

IV  -  Direcionar  a  quem  interessar  e  arquivar  os  documentos
relacionados às atividades didáticas e administrativas do PGBN;

V - Proceder com a abertura e dar os devidos encaminhamentos
aos processos de solicitação e expedição de diplomas;

VI  -  Auxiliar  a  CBPGBN  e  o  CPGBN  nos  processos  de
solicitação, concessão e renovação de bolsas, conforme o caso;

VII - Realizar os demais serviços de secretaria pertinentes;

VIII - Praticar os demais atos de sua competência designados
por instâncias superiores da UNILA.

CAPITULO IV 
DO REGIME ACADÊMICO
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Seção I
Da Duração do Curso

Art. 21. O Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Biodiversidade Neotropical terá duração mínima de doze meses.
Parágrafo  único.  Será  considerada  cumprida  a  exigência  da
duração  mínima  para  o  aluno  que  tenha  cursado dois  períodos
letivos regulares completos.
Art. 22. O curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Biodiversidade Neotropical terá duração máxima de vinte e quatro
meses.

§ 1° As disciplinas e atividades complementares previstas deverão
ser integralizadas no prazo de vinte e quatro meses.
§  2°  O discente  deverá  defender  a dissertação de  mestrado no
prazo máximo de vinte e quatro meses.
§ 3° O prazo máximo a que se refere este artigo poderá, em casos
excepcionais, e a pedido do orientador, serem prorrogados por no
máximo seis meses.
§ 4° O pedido de prorrogação deverá ser submetido ao CPGBN,
com  justificativa  detalhada,  e  sua  aprovação  ficará  a  cargo  do
Colegiado do Programa.
§ 5° A prorrogação não poderá ser concedida ao discente que tiver
solicitado  afastamento  durante  o  curso,  salvo  solicitações
ocasionadas por problemas de ordem médica.
§ 6°  Critérios  específicos para concessão de afastamento  serão
definidos através de normativa do CBGPBN, em conformidade com
as Normas Gerais da Pós-Graduação da UNILA.
§  7°  O  descumprimento  dos  prazos  definidos  neste  artigo
acarretará  no  desligamento  do  aluno  do  Programa  de  Pós-
Graduação, via ato do CPGBN.

Seção II
Das Condições para Obtenção do Título de Mestre 

Art. 23. Para obter o grau de Mestre, o aluno deverá:
I - Cursar e ser aprovado em disciplinas obrigatórias de sua linha
de pesquisa e em um total de 20 créditos em disciplinas;
II  -  Obter  um  mínimo  de  oito  (8)  créditos  em  atividades
complementares  (publicações,  apresentação  de  trabalhos  em
eventos,  resumos,  palestras,  estágio  docência,  etc.),  conforme
critérios a serem definidos e avaliados pelo CPGBN;
III - Ser proficiente em língua inglesa, conforme § 3° do Art. 25;

IV - Ser aprovado no exame de qualificação;

V - Elaborar uma Dissertação, ser aprovado na defesa, e entregar 
a versão final da Dissertação.

Art. 24. O processo de emissão e homologação do diploma será 
regido pelo disposto nas Normas Gerais de Pós-Graduação da 
UNILA.

Seção III
Do Ingresso, Seleção e Matrícula

Art. 25. O ingresso nos cursos de Mestrado do PGBN ocorrerá por
processo seletivo a ser conduzido pela CPGBN, ou por comissão
nomeada para a condução do processo seletivo pelo Colegiado do
Programa.
§  1°  O  CPGBN,  ou  comissão  nomeada  para  este  fim,  deverá
estabelecer  e  tornar  públicos  os  períodos  de  inscrição,
documentação  necessária  e  os  critérios  de  seleção  dos  alunos
regulares, com antecedência mínima de 30 dias.
§  2°  Poderão  se  inscrever  no  processo  de  seleção  candidatos
graduados em curso de Ciências Biológicas, Ecologia e áreas afins,
a  critério  do  Colegiado  do  curso  ou  comissão  criada  por  esta

instância.
§ 3° Será obrigatório no processo seletivo a realização de exame
de  proficiência  em  inglês,  entendendo-se  como  proficiência  a
capacidade  de  leitura,  análise  e  interpretação  de  artigo(s)
científico(s)  publicado(s)  em  língua  inglesa,  na  área  de
concentração  do  curso,  de  acordo  com  edital  específico  de
seleção, ou deliberação do CPGBN.
§  4°  Candidatos  portadores  de  documentação  que  ateste
proficiência  em  língua  inglesa,  expedido  por  órgãos  de
reconhecida competência, poderão ser dispensados da realização
de exame de proficiência, conforme parágrafo acima, a critério do
CPGBN.
§ 5° No momento da inscrição para o processo de seleção no
PGBN, o aluno deverá apresentar o nome de um orientador o que
implica em concorrer à(s) vaga(s) disponível(is) para o orientador
em questão.
§ 6° A matrícula no PGBN sem a prestação de processo seletivo
por alunos em mobilidade pertencentes a instituições nacionais ou
estrangeiras desde que amparados por acordos celebrados entre
a UNILA e essas instituições, deverão ser avaliadas, conforme o
caso, pelo CPGBN que dará parecer quanto à solicitação.
§ 7° No formulário de matrícula deverá estar explicitada a qual
linha de pesquisa o projeto do aluno em questão está ligado.
Art. 26. Todo aluno deve matricular-se semestralmente no PGBN,
em disciplinas e/ou em trabalho de Dissertação.
Art. 27. A matrícula pelo aluno em disciplinas do Programa deve
ser realizada com a anuência do orientador e/ou coordenador.
Art.  28.  O aluno poderá  solicitar  trancamento de  matrícula  em
uma ou mais  disciplinas após ter  cursado no máximo 50% da
disciplina(s) em questão.

§1° Solicitações da natureza tratada pelo presente artigo deverão
trazer  justificativa  detalhada  e  anuência  do  orientador  e/ou
coordenador.
§2° Só será concedido o trancamento de matrícula uma vez para
cada disciplina.
§3° O trancamento de todos os componentes curriculares em que
o  aluno  estiver  matriculado  será  considerado  desligamento  do
programa.
Art. 29. O aluno deverá requerer matrícula e/ou renovação de sua
matrícula em cada período letivo, conforme calendário acadêmico
publicado pelo CONSUN, PRPPG e/ou CPGBN. 
Parágrafo único. A renovação de matrícula também é obrigatório
em semestres onde o discente estará apenas cumprindo créditos
da dissertação e/ou atividades complementares.
Art.  30.  A  não  renovação  da  matrícula  no  prazo  estipulado
implicará em abandono de do Programa.

Seção IV
Da Transferência e Aproveitamento de Créditos

Art.  31.  O  CPGBN,  ou  comissão  interna  por  ele  designada,
deverá  elaborar  Instrução  Normativa  específica  para
transferências  de  alunos  e  aproveitamento  de  créditos,
estabelecendo  pré-requisitos  e  critérios  para  tais  questões,
respeitando as regras emanadas pelos órgãos competentes.

§ 1º No caso de transferências de alunos do PGBN para outros
cursos, deverá ser observado o regimento do curso em questão,
vigentes na data da transferência.
§ 2º No caso de transferências de alunos de outros cursos para o
PGBN, para efeito de contagem de tempo de integralização do
curso, será considerada a data de ingresso no primeiro curso.
§ 3º A transferência de curso será permitida uma única vez.
§  4º  Todos  os  pedidos  de  transferência  e  aproveitamento  de
créditos deverão ser apreciados e homologados pelo PGBN.

Seção V
Da Frequência e Avaliação do Desempenho
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Art.  32.  A  avaliação  do  desempenho  do  aluno  em  cada
componente curricular do tipo disciplina, módulo ou bloco deverá
incluir pelo menos um documento escrito.
Art. 33. A avaliação do desempenho será traduzida de acordo com
os seguintes conceitos:
I - “A”, excelente, equivalente a um aproveitamento entre 90% e
100%;
II - “B”, bom, equivalente a um aproveitamento entre 80% e 89%;
III  - “C”, regular, equivalente a um aproveitamento entre 70% e
79%;
IV - “D”, insuficiente, equivalente a um aproveitamento inferior a
70%;
V - “E”, reprovado por faltas, correspondendo a uma frequência
inferior a 75%.
§1º  Será  considerado  aprovado  no  componente  o  aluno  que
obtiver  conceito  A,  B  ou  C  e  apresentar  frequência  igual  ou
superior a 75% (setenta e cinco por cento).

§  2º  O  aluno  que  obtiver  conceito  inferior  a  “C”  em  qualquer
disciplina deverá repeti-la.
§ 3º O registro de componentes do tipo atividade que não atribuir
conceito  deve  indicar  apenas  a  situação  de  aprovação  ou
reprovação.
Art. 34. A avaliação do desempenho do aluno será de competência
exclusiva do professor responsável pela disciplina.
Parágrafo  único.  O  aproveitamento  em  cada  disciplina  será
avaliado  por  meio  de  provas,  exames,  trabalhos,  seminários,
projetos, resenhas, ensaios, atividades práticas e correlatos, bem
como  pela  participação  e  interesse  demonstrado  pelo  aluno,  a
critério  do  professor,  conforme  o  plano  de  ensino  da  disciplina
aprovado pelo CPGBN.

Seção VI
Do Corpo Discente 

Art. 35. São duas as categorias de alunos do PGBN:
I - Alunos regulares;
II - Alunos especiais.
Art.  36.  Entende-se  por  aluno  regular  aquele  que  obteve
aprovação  em  processo  seletivo  conduzido  pelo  CPGBN,  ou
comissão pelo colegiado, e com direito a orientação formalizada no
Programa.

Parágrafo único. A ocupação de vagas da representação discente
no CPGBN e na CBPGBN é exclusiva para os alunos regulares do
Programa.
Art. 37. Entende-se por aluno especial aquele portador de diploma
de  nível  superior  que  não  realizou  e/ou  não  foi  aprovado  em
processo  seletivo  conduzido  pelo  Colegiado,  ou  comissão
designada por  esta instância,  e  que pretende cursar  disciplinas
eventuais no Programa.

§ 1° A condição de estudante especial será concedida apenas a
portadores de diplomas de graduação em Ciências Biológicas ou
áreas afins, a critério do CPGBN.
§ 2° Estudantes especiais poderão ser autorizados a matricular-se
em uma ou mais disciplinas  de Pós-Graduação, desde que aceitos
pelo  docente  responsável  pela  disciplina,  pelo  CPGBN  e
respeitando o número de vagas previsto na disciplina.
§ 3° Ao aluno especial é permitida a matrícula em disciplinas em,
por máximo, dois semestres.
§ 4° A condição de estudante especial junto ao Programa cessa
com a conclusão das atividades da(s) disciplina(s) em que estiver
matriculado.
§  5°  No caso  de um aluno especial  ser  aprovado em processo
seletivo  e  tornar-se  um  aluno  regular,  o  discente  em  questão
poderá solicitar o aproveitamento dos créditos cursados, sendo que
tal aproveitamento será analisado pelo CPGBN.
Art. 38. No caso de disciplinas cursadas em outros programas de

Pós-Graduação, o aproveitamento dos créditos estará sujeito a
processo de aproveitamento de estudos, que será encaminhado
ao CPGBN e avaliado por esta instância, ou por comissão interna
designada pelo Colegiado.
Art. 39. O conjunto de disciplinas obrigatórias e optativas que o
discente poderá se matricular em cada semestre será definido e
divulgado pelo CPGBN antes do início de cada semestre letivo.
Art. 40. Cada aluno regular deverá apresentar um plano de curso,
onde conste um cronograma previsto de disciplinas e atividades
que o discente pretende realizar ao longo do curso.

§ 1° O plano de curso do aluno será desenvolvido juntamente com
o seu orientador, que deverá concordar com o documento quando
de sua entrega.
§  2°  O  plano  de  atividades  deverá  ser  entregue  antes  de
decorridos seis meses após a entrada do aluno no Programa.
§ 3° O plano de atividades poderá ser alterado com anuência do
orientador,  com a apresentação de justificativa e será analisado
pelo Colegiado do Programa.

Seção VII
Do Corpo Docente, Orientação, Credenciamento e

Descredenciamento
Art. 41. Serão considerados como corpo docente os professores
ou  outros  profissionais  que  ministram  disciplinas  e  orientam
dissertações, pertencentes ou não aos quadros da UNILA, desde
que credenciados pelo Programa.
Parágrafo único. Os professores deverão portar título de Doutor e
experiência  anterior  na  área  de  conhecimento  abrangida  pelo
Programa,  comprovada  por  pesquisas,  publicações  e/ou
experiência docente.
Art. 42. O corpo docente é composto por:
I  -  Docentes  permanentes:  aqueles  que  possuem  vínculo
funcional  com a  UNILA,  são  devidamente  credenciados  como
orientadores pelo CPGBN e desenvolvem atividades de ensino,
ministrando disciplinas, e pesquisa, orientando alunos, no PGBN;
II - Docentes visitantes: aqueles que possuem vínculo funcional
com outras instituições, brasileiras ou não, que sejam liberados,
mediante  acordo  formal,  das  atividades  correspondentes  a  tal
vínculo para colaborarem, por um período contínuo de tempo e
em regime de dedicação integral, em projeto de pesquisa e/ou
atividades de ensino no programa, podendo ser orientadores e
participar  de  atividades  de  extensão,  ou  ainda  pesquisadores
com bolsa concedida para esse fim pela própria instituição ou
agência de fomento;

III  -  Docentes colaboradores:  aqueles que não se enquadram
nas demais categorias, mas participam de forma sistemática dos
projetos de pesquisa ou atividades de ensino ou extensão e/ou
da  orientação  de  alunos,  independente  de  possuírem  vínculo
com a UNILA.

§  1°  Em  caráter  excepcional,  podem  ser  enquadrados  como
docentes  permanentes,  bolsistas  de  agências  de  fomento  em
modalidades de fixação de docentes/pesquisadores; professores
ou  pesquisadores  aposentados  que  tenham  firmado  com  a
instituição termo de compromisso de participação como docente
do programa; professores ou pesquisadores de outras instituições
que tenham sido cedidos para tal, por acordo formal, desde que
atendam aos critérios de credenciamento estabelecidos pelo Art.
47  do  presente  regimento  e  eventuais  critérios  adicionais
estabelecidos pelo CPGBN.

§  2°  A  proporção  entre  docentes  permanentes,  visitantes  e
colaboradores  deverá  obedecer  aos  critérios  emanados  pela
CAPES ou utilizados pelo órgão na avaliação dos cursos de Pós-
Graduação, a critério do CPGBN.
Art. 43. Durante todo o curso, o aluno será supervisionado por um
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professor orientador, o qual poderá ser substituído, caso seja do
interesse de uma das partes.

§  1°  O  pedido  de  substituição  de  orientador  deverá  ser
devidamente justificado e formalizado junto ao CPGBN, cabendo ao
Colegiado apreciação e homologação, se o caso;
§  2°  Considerada  a  natureza  do  trabalho  de  conclusão,  o
orientador, em comum acordo com o aluno, poderá indicar um co-
orientador, com a aprovação do CPGBN;
§ 3°  Em caso de descredenciamento do orientador,  este poderá
manter  a  orientação dos alunos  sob sua responsabilidade até a
conclusão e defesa do trabalho.
Art. 44. Compete aos professores orientadores e co-orientadores:
I - Supervisionar o aluno na organização do seu plano de curso e
assisti-lo em sua formação;

II  -  Orientar  o  aluno  em  suas  atividades  de  pesquisa  e  na
elaboração da dissertação de mestrado, em todas suas fases;
III  -  Propor  ao  aluno,  se  necessário,  a  realização de  cursos  ou
estágios paralelos.
Art. 45. Compete exclusivamente aos professores orientadores:
I - Aprovar o requerimento de renovação de matrícula, no início de
cada  período  letivo,  bem  como  os  pedidos  de  substituição,
cancelamento e inscrição em disciplinas, trancamento de matrícula
e correlatos;
II  -  Assinar  o  plano  de  curso  dos  alunos  e  avalizar  eventuais
modificações que serão encaminhadas ao CPGBN;
III - Prestar assistência ao estudante, com relação a processos e
normas acadêmicas em vigor.
§ 1° Cabe ao orientador  a presidência da Banca de Defesa de
Qualificação  e  da  Banca  de  Defesa  de  Dissertação  do  aluno,
sendo que a presidência, em ambos os casos, pode ser cedida ao
co- orientador em comum acordo entre os envolvidos (orientador,
co-orientador e aluno).

§ 2° Em se configurando a cessão da presidência da banca ao co-
orientador,  o  orientador  abdica  da  participação  como  membro
examinador na banca.
Art. 46. O CPGBN poderá indicar um orientador pro tempore para
o  aluno  em  casos  de  licença  e/ou  afastamento  do  professor
orientador por um prazo maior de seis meses.
Art. 47. O credenciamento de professores no corpo docente, e o
status dos professores ingressantes como permanentes, visitantes
e  colaboradores,  terá  como  base  a  produção  científica,  a
realização de atividades de ensino, orientação, pesquisa, captação
de recursos, parcerias externas, nos três anos anteriores ao ano
em questão, seguindo resolução específica a ser elaborada pelo
CPGBN.
Art. 48. O descredenciamento de professores no corpo docente, e
o  alteração  de  status  dos  professores  como  permanentes,
visitantes  e  colaboradores,  será  realizado  em  período
concomitante à avaliação do Programa pela CAPES, levando em
consideração produção científica,  a  realização  de  atividades  de
ensino,  orientação,  pesquisa,  captação  de  recursos,  parcerias
externas, nos três anos anteriores ao ano em questão, seguindo
resolução específica a ser elaborada pelo CPGBN.

Parágrafo  único.  O  CPGBN  poderá  propor  critérios  de
descredenciamento  que  sejam  superiores  aos  critérios  mínimos
estabelecidos pelo Comitê de Área da CAPES, a seu critério.
Art.  49.  Todas  as  solicitações  de  credenciamento  e
descredenciamento serão avaliadas pelo CPGBN, cabendo a ele a
deliberação.
Art. 50. Os docentes orientadores do Programa estarão em débito
com o  Programa  quando  seus  alunos  orientados  excederem  o
prazo máximo de vinte e quatro meses para defesa de dissertação.

§ 1° No caso de deferimento de pedido de prorrogação, nos termos
do Art. 22., o prazo máximo que configura débito do orientador está
automaticamente  prorrogado  de  acordo  com  o  pedido  de

prorrogação homologada, mas sem exceder trinta (30) meses.
§  2°  Os  docentes  orientadores,  enquanto  estiverem em débito
com o PGBN, não poderão abrir novas vagas para orientação.

Seção VIII
Do Exame de Qualificação

Art. 51. Está apto a realizar o exame de qualificação o candidato
que:
I  -  Tiver  cumprido  todos  os  créditos  em  disciplinas  conforme
exigido em Art. 23.;
II  -  Tiver  cumprido  todos  os  créditos  em  atividades
complementares conforme exigido no Art. 23.;
II  -  Tiver  sido  aprovado  em  exame  de  proficiência  em  inglês
conforme Art. 23.
Art.  52.  O exame de qualificação consistirá  na entrega de um
capítulo  da  dissertação,  ou  da  dissertação  como  um  todo,
conforme o caso, para avaliação por uma banca examinadora.
§  1°  O  exame  de  qualificação  será  avaliado  por  uma  banca
nomeada pelo CPGBN, composta por três professores, sendo
um deles o orientador ou co-orientador, que presidirá a banca
em  questão,  e  com  um  dos  três  membros  preferencialmente
externo à UNILA.
§ 2° O CPGBN, na nomeação da banca, indicará o nome de um
membro suplente interno ao PGBN.
§ 3° A banca será presidida pelo orientador, ou pelo co-orientador,
quando houver, de acordo com o Art. 43, § 2°.
§ 4° A titulação mínima exigida para participação como membro
examinador na banca de qualificação é a de mestre.
§  5º  É  facultada  a  participação  de  membros  da  banca  de
qualificação através de videoconferência, desde que devidamente
registrado em ata.
Art. 53. Compete aos membros da banca de qualificação:
I - Apreciar e julgar o trabalho de qualificação apresentado pelo
aluno;
II - Outorgar por unanimidade um dos dois seguintes conceitos: (I)
aprovado ou (II) reprovado.
Art. 54. O cronograma para realização do exame de qualificação,
em suas diversas etapas, será definido pelo CPGBN quando da
proposição das atividades do Programa no semestre.

 Seção 
Da Dissertação

Art.  55.  Na  dissertação  de  mestrado,  o  candidato  deve
demonstrar domínio do tema escolhido, capacidade de pesquisa
e  sistematização  do  conhecimento,  não  necessariamente  em
trabalho original de pesquisa.
Art.  56.  A Dissertação trará  os resultados  obtidos  em trabalho
desenvolvido em uma das linhas de pesquisa do PGBN.
§ 1° A escolha do tema para a Dissertação deverá ser feita pelo
orientador  e  aluno,  em  comum  acordo,  dentro  das  linhas  de
pesquisa do PGBN à(s) qual(is) o orientador está vinculado.

§ 2° Eventuais pedidos de alteração ou substituição de projeto dos
alunos  matriculados  no  PGBN  deverão  ser  submetidos  pelos
interessados ao CPGBN.
Art.  57.  Em  qualquer  fase  de  elaboração  do  trabalho  de
conclusão, o aluno será desligado do programa se for verificada a
ocorrência de plágio, conforme disposto na legislação vigente.
Art.  58.  Os  trabalhos  relacionados  à  Dissertação  poderão  ser
realizados  parcial  ou  totalmente  fora  da  UNILA,  mediante
autorização do orientador.
Art. 59. O orientador deverá acompanhar a execução do projeto e
redação da Dissertação, em todas as suas fases.
Art. 60. Redigida a Dissertação, o orientador deverá requerer à
Coordenação do PGBN a formação de uma Banca Examinadora
para a defesa.
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§  1º  A  Banca  Examinadora  será  composta  pelo  professor
orientador, por um membro titular e respectivo suplente da UNILA,
preferencialmente professores do PGBN, e por um membro titular
e respectivo suplente externo ao quadro docente da UNILA.
§ 2º A participação do co-orientador será de acordo com o disposto
no Art. 43, § 2°.
§  3º  Não  é  permitida  a  participação  do  orientador  e  do(s)  co-
orientador(es) da Dissertação na Banca Examinadora.
§ 4º A Banca Examinadora será presidida pelo orientador ou pelo
co-orientador, quando houver, nos termos do Art. 43, § 2°.

§  5º  No  caso  de  eventual  impedimento  do  orientador  e  do  co-
orientador,  quando  houver,  a  Banca  Examinadora  poderá  ser
presidida pelo Coordenador do PGBN.
§  6º  Os componentes  da  Banca Examinadora  deverão  possuir,
necessariamente, o título de Doutor.
§ 7º É facultada a participação de membros da banca de defesas
de  Dissertação  através  de  videoconferência,  desde  que
devidamente registrado em ata.
§  8º  A composição  da  Banca  Examinadora  será  proposta  pelo
orientador, em comum acordo com o aluno, e deve ser submetida
à apreciação do CPGBN para homologação.
Art. 61. Compete à Banca Examinadora:
I - Apreciar e julgar a Dissertação apresentada pelo aluno;
II  -  Outorgar  por  unanimidade  um  dos  seguintes  conceitos:  (i)
aprovado ou (ii) reprovado.
Art. 62. A solicitação pelo orientador da Defesa de Dissertação só
poderá ser feita quando o aluno:
I  -  Tiver  cursado  e  obtido  aprovação  em  todas  as  disciplinas
obrigatórias de sua linha de pesquisa e em um total de disciplinas
correspondente a 20 créditos;
II - Tiver cumprido um mínimo de oito (8) créditos em atividades
complementares;
III - Tiver comprovado proficiência em língua inglesa, conforme Art.
25, § 3°;
IV - Tiver sido aprovado no Exame de Qualificação;
V - Tiver cursado um mínimo de doze (12) meses no PGBN;
VI - Cumprir as demais exigências de acordo com o estabelecido
neste Regimento.

Art.  63.  A solicitação  para  a  defesa  da  Dissertação  deverá  ser
acompanhada de:
I  -  Um exemplar  da  Dissertação  para  cada  membro  da  Banca
Examinadora;
II - Declaração do orientador, indicando que a Dissertação está em
condições de ser apreciada e julgada pela Banca Examinadora;
III - Cópia de um trabalho científico publicado em revista científica
ou  de  carta  de  submissão  de  um  artigo  científico,  oriundo  do
trabalho  de  pesquisa  relacionado  à  Dissertação,  em  periódico
cadastrado no sistema QUALIS/CAPES com conceito A ou B.
§ 1º Cabe ao CPGBN a proposição de regras específicas para a
redação  da  Dissertação,  com  relação  ao  formato,  seções
obrigatórias e correlatos.
§ 2º No caso de o CPGBN deliberar pela redação da dissertação
no formato de artigos,  o aluno deverá ser o  primeiro autor  dos
artigos em questão.
Art. 64. A dissertação será apresentada à Banca Examinadora em
sessão  pública,  com divulgação  prévia  do  local  e  data  de  sua
realização.
§  1º  A defesa  será  iniciada  como  a  apresentação  pública  da
Dissertação,  com  a  utilização  dos  recursos  que  o  aluno  julgar
necessários, em um tempo máximo de quarenta (40) minutos.
§ 2º É de responsabilidade do PGBN disponibilizar apenas sala de
aula, quadro negro e equipamento projetor de imagem.
§ 3º O tempo máximo e a forma de arguição de cada membro será
definido  no  momento  da  defesa  pelo  presidente  da  Banca

Examinadora.§  4º  O aluno terá  um prazo  máximo de  45  dias
corridos, após a data da defesa, para apresentar a versão final
corrigida com as alterações propostas pela Banca Examinadora.
Art.  65 Para a conclusão do curso, o aluno deverá,  depois de
realizadas as correções sugeridas pela banca, e com a anuência
do orientador,  providenciar  a entrega de versões impressas da
Dissertação, em número de cópias e de acordo com Instrução
Normativa disponibilizada pelo CPGBN.

Seção X
Do Desligamento do Programa

Art.  66.  Além  dos  casos  previstos  no  Regimento  Geral,  no
Estatuto e nas Normas Gerais da Pós-Graduação, será desligado
do PGBN o aluno que se em enquadrar em pelo menos uma das
seguintes situações:
I - O aluno que não tiver realizado matrícula e nem apresentado
pedido de afastamento nos termos do Art. 22. após 15 dias do
último dia de matrícula do semestre, caracterizando abandono de
curso;
II  -  Tiver  realizado  trancamento  de  todas  as  disciplinas  e/ou
componentes curriculares em qualquer momento do curso;
III - Tiver duas reprovações em disciplinas quaisquer;
IV - Tiver reprovações repetidas em uma mesma disciplina;
V  -  Ultrapassar  os  prazos  regimentais  estabelecidos  neste
Regulamento;
VI - Não realizar matrícula semestral;
VII - No caso de duas reprovações no Exame de Qualificação;
VIII - No caso de reprovação na defesa da Dissertação;
IX  -  Por  solicitação do  orientador,  junto  ao  CPGBN,  mediante
justificativa detalhada, e garantido o pleno direito de defesa do
aluno;
X - Por abandono;
XI - Quando solicitado pelo próprio aluno, mediante justificativa.
Parágrafo único. Entende-se como abandono de curso:
a - Quando o aluno não efetivar sua matrícula no prazo definido
no calendário  acadêmico  e prazosregimentais  estipulados  pelo
presente regulamento;
b  -  Quando  o  aluno  obtiver  conceito  “E”  em  duas  ou  mais
disciplinas.
Art. 67. Os alunos desligados do PGBN poderão reingressar no
mesmo, observadas as seguintes condições:
I - Submeter-se a e ser aprovado em novo processo de seleção,
em condições de igualdade com os demais candidatos;
II  -  Em  caso  de  aprovação,  e  desde  que  cumpra  as  demais
normas  regimentais,  da  UNILA  e  do  presente  regulamento,  o
aluno só poderá submeter ao CPGBN pedido de aproveitamento
de  créditos  em  disciplinas  cursadas  no  programa  onde  tiver
obtido, no mínimo, conceito B.
III - No caso de o orientador e o aluno decidirem pela realização
do mesmo projeto, justificativas detalhadas da decisão deverão
ser apresentadas ao CPGBN.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 68. As alterações nesse Regulamento propostas pelo CPGBN
deverão ser aprovadas pela Comissão Acadêmica de Ensino do
ILACVN e homologadas pela COSUEN.
Art.  69.  Os  casos  omissos  ou  duvidosos  neste  Regulamento
serão analisados pela CPGBN, Comissão Acadêmica de Ensino
do ILACVN, Comissão Superior de Ensino - COSUEN, se o caso,
nesta ordem.
Art. 70. O presente regimento entrou em vigor com a publicação da
resolução que criou o programa de Pós-Graduação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA
PRESIDENTE

Anexo da Resolução CONSUN ad referendum Nº 09/2016
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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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PORTARIA Nº 219/2019/GR/UNILA
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, nomeado pela Portaria nº
722/2017/MEC, no uso de suas atribuições, com base no Art. 12
da  Lei  nº  9.984/1999  e  o  que  consta  no  processo
23422.005244/2019-68, resolve:
Art. 1º Delegar como encargo as competências de Procurador(a)
Educacional  Institucional  –  PI  da  Universidade  Federal  da
Integração Latino Americana – UNILA ao(à) titular do cargo de
Coordenador(a) de Administração da Reitoria.
Art. 2º Ao(à) titular do cargo de Coordenador(a) de Administração
da  Reitoria,  com  encargo  de  Procurador(a)  Educacional
Institucional, compete:
I – Organizar  e  coordenar  os  processos  de  regulação  e
supervisão  da  educação  superior  na  UNILA  junto  às
coordenações  de  cursos  e  demais  unidades  acadêmicas  e
administrativas;
II – Realizar  acompanhamento  diário  dos  processos
regulatórios  no  sistema  eletrônico  de  fluxo  de  trabalho  e
gerenciamento  de  informações  relativas  aos  processos  de
regulação,  avaliação  e  supervisão  da  educação  superior  no
sistema federal de educação – e-MEC;
III – Inserir  no  sistema  e-MEC  informações  relativas  aos
processos  de  regulação,  avaliação  e  supervisão  da  educação
superior do sistema federal de educação;
IV – Orientar e coordenar a coleta de dados para o Censo da
Educação Superior em âmbito institucional;
V – Inserir  no  Sistema do  Censo  da  Educação Superior  –
Censup, informações sobre infraestrutura, Cursos de Graduação e
de  Pós-Graduação,  Docentes,  Técnico-Administrativos  em
Educação e Discentes da UNILA e todos os outros que sejam
requeridos no processo censitário citado;
VI – Coordenar, em âmbito institucional, o Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes – Enade;
VII –  Preencher o Termo de Adesão ao Sistema de Seleção
Unificada  –  Sisu  no  Sistema  Sisu  Gestão  do  Ministério  da
Educação – MEC;
VIII – Divulgar,  em  âmbito  institucional,  informações  e
atualizações  sobre  as  legislações  educacional,  normativa  e
regulatória pertinentes à sua função, atentando-se para prazos,
qualidade e regularidade na alimentação de dados nos sistemas
correspondentes;
IX – Publicizar  relatórios  gerenciais  disponibilizados  pelos
sistemas  sob  sua  responsabilidade,  objetivando  sinalizar  e/ou
propor às autoridades competentes ações efetivas referentes ao
planejamento e à tomada de decisões;
X – Propor e realizar ações, junto aos cursos de Graduação
da UNILA, articuladas à Comissão Própria de Avaliação – CPA e
à  Pró-Reitoria  de  Graduação  –  PROGRAD,  que  promovam  o
acompanhamento  e  a  elevação  dos  indicadores  de  avaliação
externa com vistas à melhoria da qualidade dos cursos;
XI – Produzir e divulgar materiais referentes à avaliação e à
regulação para a comunidade acadêmica da UNILA;
XII – Acompanhar,  divulgar  e  analisar  os  indicadores  de
qualidade  da  educação  superior,  calculados  pelo  Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –
INEP,  a saber:  Enade,  Conceito  Preliminar  de Curso – CPC e
Índice Geral de Cursos – IGC;
XIII – Acompanhar  e  assessorar,  no  âmbito  de  sua
competência,  as elaborações, reformulações e atualizações dos
Projetos Pedagógicos de Cursos – PPCs realizadas pelos cursos
de Graduação junto à PROGRAD;
XIV – Compor  a  Comissão  Própria  de  Avaliação  –  CPA  e
subsidiá-la com dados tratados em seu âmbito de atuação;
XV – Realizar  outras  atividades  pertinentes  à  função  de

Procurador(a) Educacional Institucional.
Art. 3º Ao(à) substituto(a) legal do(a) Procurador(a) Educacional
Institucional, quando da ausência e do impedimento legal do(a)
titular, ficam delegadas as competências elencadas no Art. 2º.
Art.  4º  Com  vistas  ao  cumprimento  de  suas  tarefas,  o(a)
Coordenador  de  Administração  da  Reitoria,  com encargos  de
Procurador(a)  Educacional  Institucional,  poderá  delegar
competências aos(às) servidores(as) sob sua responsabilidade.
Art.  5º  As  delegações  de  competências  elencadas  neste
instrumento,  nos  termos  do  Art.  14,  §§1º  e  2º,  da  Lei  nº
9.784/1999,  terão  validade  até  a  promulgação  do  Regimento
Interno  da  Reitoria  ou  até  sua  revogação  pela  autoridade
delegante.
Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

PORTARIA Nº 221/2019/GR/UNILA
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, nomeado pela Portaria nº
722/2017/MEC,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  de  acordo
com os Decretos nº 91.800/1985, nº 1.387/1995, nº 5.992/2006 e
nº  7.689/2012;  a  Lei  8.112/1990;  a  IN  nº
1/2017/PROGEPE/UNILA;  e  o  que  consta  no  processo
23422.005140/2019-63, resolve:
Art. 1º Autorizar o afastamento do país, com ônus, da servidora
DEBORA  COTA,  Professora  do  Magistério  Superior,  SIAPE
1344118,  pelo  período  de  14  a  18  de  maio  de  2019,  para
participação no "X Congreso Orbis  Tertius de Teoria e Critica
Literaria", em La Plata, Argentina.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

PORTARIA Nº 222/2019/GR/UNILA
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, nomeado pela Portaria nº
722/2017/MEC,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  de  acordo
com  o  Art.  20  da  Lei  nº  8.112/1990;  e  o  processo
23422.009412/2016-15, resolve:
Art.  1º Homologar, a partir de 2 de maio de 2019, o resultado
final do estágio probatório da servidora:
I – LUCIMARA  FLAVIO  DOS  REIS,  Professora  do
Magistério  Superior,  SIAPE  2309361,  aprovada  no  estágio
probatório.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

PORTARIA Nº 224/2019/GR/UNILA
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, nomeado pela Portaria nº
722/2017/MEC,  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  Designar,  como  Presidente  e  Vice-Presidente  da
Comissão  Eleitoral  Local  do  Instituto  Latino-Americano  de
Ciências  da  Vida  e  da  Natureza  –  CEL-ILACVN,
respectivamente,  os  servidores  Professores  do  Magistério
Superior:
I – ERALCILENE  MOREIRA  TEREZIO,  SIAPE  1118217,
Presidente;
II – ADRIANA  FLORES  DE  ALMEIDA,  SIAPE  1692885,
Vice-Presidente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

PORTARIA Nº 225/2019/GR/UNILA
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, nomeado pela Portaria nº



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

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

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL Nº 18/2019 - CEL/ILACVN (10.01.06.03.04.05) 

 23422.009479/2019-86Nº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 22 de julho de 2019.

Às 12h00 do dia 10 de julho de 2019 foi realizada a 018ª (décima oitava) 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 de reuniões, espaço nº. 03, bloco nº. 04 do campus PTI.
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 Jorge
Luis Maria Ruiz e José Ricardo Cezar Salgado, na qualidade de representantes docentes. Os membros da
Comissão reuniram-se para discutir os seguintes pontos de pauta: i) Eleições das representações docentes do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN) para o período 2019

: decidiu-se por modificar e aprovar proposta apresentada pela presidente da CEL para as eleições dasa 2021
representações docentes do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN)
para o 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.
018/2019, 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.

(Assinado eletronicamente em 23/07/2019 16:21)
ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 1118217

(Assinado eletronicamente em 22/07/2019 21:21)
ERWIN BECKER MARQUES

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
Matrícula: 1828799

Processo Associado: 23422.009625/2019-24
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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 

EDITAL Nº 18/2019 - CEL/ILACVN (10.01.06.03.04.05) 

 23422.009564/2019-22Nº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 23 de julho de 2019.

Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, 10 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 rege o processo eleitoral
das representações docentes do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical
(PPG-BN), vinculado ao Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN), para o
período 2019-2021, nos termos do Estatuto da Universidade, do seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução
CONSUN ad referendum nº. 07, de 06 de julho de 2015, publicada no Boletim de Serviço UNILA nº. 351; e
deste edital.

1  D A S  F U N Ç Õ E S  E  D O S  M A N D A T O S
1.1 O presente edital rege o processo eleitoral para escolha das representações docentes do Colegiado do PPG-BN
p a r a  o  p e r í o d o  2 0 1 9 - 2 0 2 1 .
1 .2  Serão  esco lh idos  no  re fe r ido  processo  e le i to ra l :
1.2.1 03 (três) representantes titulares do corpo docente permanente do PPG-BN, lotado no ILACVN;
1.2.2 01 (um) representante titular do corpo docente colaborador ou permanente do PPG-BN, não lotado no
I L A C V N ,  q u e  n ã o  a t e n d e  o  i t e m  1 . 2 . 1 .
1.3 O mandato dos membros eleitos para o Colegiado do PPG-BN terá duração de 02 (dois) anos, contados da
data de sua posse, para o período 2019-2021.

2 DO CRONOGRAMA E DO CALENDÁRIO ELEITORAL

Recebimento das inscrições de candidaturas Até 15/07/2019

Divulgação do resultado preliminar das candidaturas deferidas Até 16/07/2019

Dia da votação Das 08h00 até 23h59 de 17/07/2019

Apuração dos votos Até 18/07/2019

Divulgação dos resultados preliminares das eleições Até 19/07/2019

Recebimento de recursos administrativos quanto ao regulamento eleitoral Até 21/07/2019

Recebimento de recursos administrativos quanto às listas de candidatos elegíveis

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

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



Recebimento de recursos administrativos quanto aos resultados preliminares das eleições

Divulgação do resultado final dos recursos administrativos quanto ao regulamento eleitoral Até 22/07/2019

Divulgação do resultado final dos recursos administrativos quanto às listas de candidatos elegíveis

Divulgação do resultado final dos recursos administrativos quanto às listas de eleitores qualificados
para votar

Divulgação do resultado final das candidaturas deferidas

Divulgação do resultado final dos recursos administrativos quanto os resultados finais das eleições

Encaminhamento dos resultados finais das eleições ao ILACVN Até 26/07/2019

3 DOS REQUISITOS E REGISTRO DAS CANDIDATURAS
3.1 As listas nominais dos candidatos elegíveis constam no Anexo I do presente Edital.
3.2 As listas nominais dos eleitores aptos a votar constam no Anexo II do presente Edital.
3.3 As inscrições das candidaturas serão apresentadas individualmente.
3.4 As inscrições das candidaturas 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.
3.5 Todos os campos do Anexo III de inscrição são de preenchimento obrigatório.
3.6 É obrigatório o envio da foto do candidato, no tamanho máximo de 100 (cem) pixels por 100 (cem) pixels, em
formato digital Joint Photographic Experts Group (JPG ou JPEG).
3.7 A foto supracitada deverá ser enviada para o endereço eletrônico <cel.ilacvn@unila.edu.br>, na mesma
mensagem que  so l i c i t a  a  i n sc r i ção  da  cand ida tu ra .
3.8 É vedada a inscrição de candidato em mais de uma representação, sob pena de anulação das candidaturas mais
antigas e manutenção da candidatura com inscrição mais recente.
3.9 Findo o prazo para inscrições das candidaturas concorrentes, a CEL reunir-se-á para deliberar sobre o
d e f e r i m e n t o  d a s  i n s c r i ç õ e s .
3.10 Da decisão sobre o deferimento das candidaturas caberá recurso administrativo à própria CEL, no prazo
p r e v i s t o  n o  c r o n o g r a m a .
3.11 A CEL deliberará sobre o deferimento das candidaturas e publicará a lista de candidatos, conforme
c r o n o g r a m a .
3.12 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
e l e t r ô n i c o  i n s t i t u c i o n a l  d o  c a n d i d a t o .
3.13 Após o deferimento das candidaturas será vedada a desistência voluntária dos candidatos.

4  D O S  E L E I T O R E S  E  D O  D I R E I T O  D E  V O T O
4.1 Poderão participar da eleição, na qualidade de votantes:
4.1.1 os docentes permanentes do PPG-BN, lotados no ILACVN, para as representações de que trata o item 1.2.1;
4.1.2 os docentes permanentes do PPG-BN, não lotados no ILACVN, para as representações de que trata o item
1 . 2 . 2 ;  e
4.1.3 os docentes colaboradores do PPG-BN, para as representações de que trata o item 1.2.2.
4.2 A relação de eleitores aptos a votarem nos pleitos encontram-se no Anexo II.
4.3 Da publicação da lista de eleitores aptos a votar caberá recurso administrativo à CEL, na forma do item 9 e no
p r a z o  p r e v i s t o  n o  c r o n o g r a m a  d e s t e  E d i t a l .
4.4 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
d e s t e  E d i t a l .
4.5 O eleitor somente terá direito a votar uma única vez em cada eleição em que estiver habilitado como eleitor.
4 .6  O  vo to  é  nomina l ,  f acu l t a t ivo  e  i n t r ans fe r íve l .
4.7 E vedado o voto por procuracao.

5  D A  C A M P A N H A  E L E I T O R A L



5.1 A Campanha Eleitoral será desenvolvida pelos candidatos com inscrição deferida no pleito, no período
compreendido entre o deferimento das candidaturas pela CEL e a véspera do dia da votação, conforme
c r o n o g r a m a  d e s t e  E d i t a l .
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,
h o r á r i o  d e  B r a s í l i a .
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  N o  p e r í o d o  d e  c a m p a n h a  e l e i t o r a l  é  p r o i b i d o :
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
a o  e l e i t o r ;
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
d i d á t i c a s  e  a d m i n i s t r a t i v a s ;
5.4.8 ao candidato fazer publicações, comentários, curtir e compartilhar materiais relativos à candidatura no dia
d a  v o t a ç ã o ;
5.4.9 ao candidato atuar como mesario durante todo o processo eleitoral, em qualquer situação;
5.4.10 ao candidato realizar gastos destinados a campanha em montante superior ao valor de R$ 2.000,00 (dois
m i l  r e a i s ) .
5.5 A observância do descumprimento deste dispositivo poderá acarretar a anulação da candidatura infratora,
apos apuracao dos fatos pela CEL, na qual sera garantido o exercicio do contraditorio.
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.

6  D A  V O T A Ç Ã O
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  N a o  h a v e r a  c o l h e i t a  d e  v o t o s  e m  s e p a r a d o .
6.4 Nao havera composição de mesas eleitorais ou convocação de mesários e fiscais.

7  D A  A P U R A Ç Ã O  D O S  V O T O S
7.1 A CEL realizará a apuração dos votos nos pleitos, a partir das 08h00 (oito horas) do dia posterior ao dia da
v o t a ç ã o .
7.2 A apuracao dos votos sera realizada de forma eletronica, por meio do SIGEleicão.
7.3 Fica facultado aos candidatos concorrentes nos pleitos o acompanhamento da apuracao.
7.4 Os votos brancos e nulos não serão considerados válidos.
7.5 Serão eleitas as candidaturas que obtiverem o maior número dos votos válidos.
7.6 Em caso de empate, ter-se-á por eleito(a) o(a) candidato(a) titular mais antigo na Universidade e, entre os de
igual antiguidade, o(a) de maior idade, conforme art. 184, parágrafo único, do Regimento Geral da UNILA.
7.7 Persistindo o empate, será considerado eleito o candidato de maior idade.
7.8 Os candidatos não eleitos serão considerados suplentes e ocuparão o lugar dos eleitos em casos de renúncia,
licenças, impedimentos ou faltas destes, respeitando-se a ordem de classificação.
7.9 Os documentos referentes à apuração dos votos serão arquivados após a publicação 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 para os candidatos apresentar recursos administrativos
p e r a n t e  a  C E L ,  n a  f o r m a  i n d i c a d a  n o  i t e m  9 .
8.2 Os resultados das eleições serão encaminhados à Administração da UNILA para os procedimentos legais de
designação.

9  D O S  R E C U R S O S  A D M I N I S T R A T I V O S
9.1 A interposição de recurso administrativo deverá ser efetuada pela assinatura e preenchimento completo do
Anexo V 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
d e f i n i d o s  p e l o  c r o n o g r a m a .
9.2 Todos os recursos administrativos serão analisados, deliberados e respondidos pela CEL nos prazos definido
p e l o  c r o n o g r a m a .
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 Conselho do ILACVN (CONSUNI).
9.5 Das deliberações da CEL caberá recurso administrativo ao CONSUNI, suspendendo-se a eleição
exclusivamente para as funções sub judice.

1 0  D A S  D I S P O S I Ç Õ E S  F I N A I S
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
i n f r a t o r a .
10.2 Os horários considerados neste Edital correspondem ao horário oficial de Brasília.
10.3 O Regimento Interno do PPG-BN, aprovado pela Resolução CONSUN ad referendum nº. 07, de 06 de julho
de 2015, publicada no Boletim de Serviço UNILA nº. 351, é anexo do presente regulamento e a ele será aplicada
s u b s i d i a r i a m e n t e .
10.4 Os casos omissos neste Edital serão analisados, deliberados e respondidos pela CEL.

ANEXO I DO EDITAL CEL Nº. 018/2019
LISTA NOMINAL DOS CANDIDATOS ELEGÍVEIS

Docentes permanentes, lotados no ILACVN Docentes colaboradores e permanentes, não lotados no ILACVN

Cleto Kaveski Peres

Cristian Antonio Rojas

Elaine Della Giustina Soares

Fernando César Vieira Zanella

Hermes José Schmitz

Laura Cristina Pires Lima

Luiz Henrique Garcia Pereira

Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior

Michel Rodrigo Zambrano Passarini

Michel Varajão Garey

Pablo Henrique Nunes

Peter Löwenberg Neto

Wagner Antonio Chiba de Castro

Alexandre Vogliotti

Ana Alice Aguiar Eleutério

Dalva Maria da Silva Matos

Frederico Falcão Salles

Lucas de Moraes Aguiar

Paula Inés Campanello

Rafaella Costa Bonugli Santos

Samuel Fernando Adami

ANEXO II DO EDITAL CEL Nº. 018/2019
LISTA NOMINAL DE ELEITORES VOTANTES

Docentes permanentes, lotados no ILACVN Docentes colaboradores e permanentes, não lotados no ILACVN

Cleto Kaveski Peres

Cristian Antonio Rojas

Elaine Della Giustina Soares

Fernando César Vieira Zanella

Alexandre Vogliotti

Ana Alicio Aguiar Eleuterio

Dalva Maria da Silva Matos

Frederico Falcao Salles



Hermes Jose Schmitz

Laura Cristina Pires Lima

Luiz Henrique Garcia Pereira

Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior

Michel Rodrigo Zambrano Passarini

Michel Varajão Garey

Pablo Henrique Nunes

Peter Löwenberg Neto

Wagner Antonio Chiba de Castro

Lucas de Moraes Aguiar

Paula Inés Campanello

Rafaella Costa Bonugli Santos

Samuel Fernando Adami

ANEXO III DO EDITAL CEL Nº. 018/2019
INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA

DADOS DO(A) CANDIDATO(A)

Nome Completo:

SIAPE (ou CPF ou DNI, quando não
se tratar de servidor público federal):

Assinatura:

CANDIDATURA (Marcar apenas uma)

( ) representante do corpo docente permanente do PPG-BN, lotado no ILACVN

( ) representante do corpo docente colaborador ou permanente do PPG-BN, não lotado no ILACVN

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. 018/2019
REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATURA

DADOS DO(A) CANDIDATO(A) DESISTENTE

Nome Completo:



SIAPE (ou CPF ou DNI, quando não
se tratar de servidor público federal):

Assinatura:

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

REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATURA

Motivo do requerimento de desistência de candidatura:

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. 018/2019
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:

(Assinado eletronicamente em 24/07/2019 12:08)
ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 1118217

Processo Associado: 23422.009625/2019-24
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Coordenadoria de Informações e Regulação Institucional.
Art.13º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

THIAGO CESAR BEZERRA MORENO

PORTARIA Nº 1.015/2019/PROGEPE

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  nomeado  pela  Portaria  nº
366/2019/GR, tendo em vista a delegação de competência conferida pela
Portaria  nº 965/2016/GR, no uso de suas atribuições,  de acordo com o
Inciso I do Art. 36 da Lei nº 8.112/90; e o processo nº 23422.008152/2019-
25, resolve:

Art.  1º  Remover  o  servidor  WALLACE  ANTONIO  RIBEIRO  DA  SILVA,
Assistente  em  Administração,  SIAPE  2172604,  do  Departamento  de
Informações Institucionais para a Divisão de Atendimento ao Aluno.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

THIAGO CESAR BEZERRA MORENO

PORTARIA Nº 1.016/2019/PROGEPE

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  nomeado  pela  Portaria  nº
366/2019/GR, tendo em vista a delegação de competência conferida pela
Portaria  nº 965/2016/GR, no uso de suas atribuições,  de acordo com o
Inciso I do Art. 36 da Lei nº 8.112/90; e o processo nº 23422.008156/2019-
14, resolve:

Art. 1º Remover a servidora MICHELE DE OLIVEIRA JIMENEZ, Técnica em
Assuntos  Educacionais,  SIAPE  1959844,  do  Departamento  de  Inclusão
Social, Sustentabilidade e Tecnologias para a Divisão de Acompanhamento
das Ações de Extensão.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

THIAGO CESAR BEZERRA MORENO

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA Nº 43/2019/PROGEPE

Na Portaria nº 869/2019/PROGEPE, publicada no Boletim de Serviço UNILA
nº 452, de 12 de junho de 2019, onde se lê "permanecendo na classe B,
com denominação de Professor Assistente, Nível 02, a partir de 26 de abril
de  2019",  leia-se  "com alteração  da  classe  B,  com  a  denominação  de
Professor  Assistente B, Nível  02, para a classe C, com denominação de
Professor Adjunto C, Nível 01, a partir de 26 de abril de 2019".

THIAGO CESAR BEZERRA MORENO

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ARTE, CULTURA E
HISTÓRIA

EDITAL Nº 31/2019/PPGIELA

A COORDENADORA EM EXERCÍCIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
INTERDISCIPLINAR  EM  ESTUDOS  LATINO-AMERICANOS  (PPGIELA)  DA
UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA (UNILA),
designada  pela  portaria  984/2019/PROGEPE,  publicada  no  Boletim  de
Serviço nº 461 de 12 de julho de 2019, no uso de suas atribuições, torna
público, pelo presente edital, o resultado preliminar do processo de seleção

de  alunos  especiais  para  o  segundo  semestre  de  2019  do  Mestrado
Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos

1.        DO RESULTADO PRELIMINAR

CANDIDATO(A) DISCIPLINA PRETENDIDA RESULTADO

CRISTIANO ROBERTO
GALLI

ESTÉTICA E POLÍTICA NA AMÉRICA
LATINA CONTEMPORÂNEA

APROVADO E SELECIONADO

JEANCARLA SOLETTI NARRATIVAS URBANAS NA
AMÉRICA LATINA CONTEMPORÂNEA

APROVADA E SELECIONADA

MARCOS AURÉLIO DOS
SANTOS BICALHO

CONFIGURAÇÕES SOCIAIS,
POLÍTICAS E CULTURAIS DAS

AMÉRICAS

APROVADO E SELECIONADO

NAYARA DO NASCIMENTO NEGROS E INDÍGENAS NO
ATLÂNTICO: DA COLONIZAÇÃO À

NOVA MODERNIDADE

APROVADA E SELECIONADA

SANDRA DENICIEVICZ NARRATIVAS URBANAS NA
AMÉRICA LATINA CONTEMPORÂNEA

APROVADA E SELECIONADA

LAURA FORTES
17 de julho de 2019

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA
VIDA E DA NATUREZA

EDITAL Nº 18/2019/CEL-ILACVN

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  o  processo  eleitoral  das  representações
docentes do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade
Neotropical  (PPG-BN),  vinculado  ao  Instituto  Latino-Americano  de
Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN), para o período 2019-2021, nos
termos do Estatuto da Universidade, do seu Regimento Interno, aprovado
pela Resolução CONSUN ad referendum nº. 07, de 06 de julho de 2015,
publicada no Boletim de Serviço UNILA nº. 351; e deste edital.

1 DAS FUNÇÕES E DOS MANDATOS
1.1  O  presente  edital  rege  o  processo  eleitoral  para  escolha  das
representações docentes do Colegiado do PPG-BN para o período 2019-
2021.
1.2 Serão escolhidos no referido processo eleitoral:
1.2.1 03 (três) representantes titulares do corpo docente permanente do
PPG-BN, lotado no ILACVN;
1.2.2  01  (um)  representante  titular  do  corpo docente colaborador  ou
permanente do PPG-BN, não lotado no ILACVN, que não atende o item
1.2.1.
1.3 O mandato dos membros eleitos para o Colegiado do PPG-BN terá
duração de 02 (dois) anos, contados da data de sua posse, para o período
2019-2021.
2 DO CRONOGRAMA E DO CALENDÁRIO ELEITORAL

Recebimento das inscrições de candidaturas Até 15/07/2019

Divulgação do resultado preliminar das candidaturas deferidas Até 16/07/2019

Dia da votação Das 08h00 até 23h59 de
17/07/2019

Apuração dos votos Até 18/07/2019

Divulgação dos resultados preliminares das eleições  Até 19/07/2019

Recebimento de recursos administrativos quanto ao regulamento eleitoral Até 21/07/2019

Recebimento  de  recursos  administrativos  quanto  às  listas  de  candidatos
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elegíveis

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

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

Recebimento de recursos administrativos quanto aos resultados preliminares
das eleições

Divulgação  do  resultado  final  dos  recursos  administrativos  quanto  ao
regulamento eleitoral

 Até 22/07/2019

Divulgação do resultado final dos recursos administrativos quanto às listas de
candidatos elegíveis

Divulgação do resultado final dos recursos administrativos quanto às listas de
eleitores qualificados para votar

Divulgação do resultado final das candidaturas deferidas

Divulgação do resultado final dos recursos administrativos quanto os resultados
finais das eleições

Encaminhamento dos resultados finais das eleições ao ILACVN  Até 26/07/2019

3 DOS REQUISITOS E REGISTRO DAS CANDIDATURAS
3.1  As listas  nominais  dos candidatos  elegíveis constam no Anexo I  do
presente Edital.
3.2 As listas nominais dos eleitores aptos a votar constam no Anexo II do
presente Edital.
3.3 As inscrições das candidaturas serão apresentadas individualmente.
3.4 As inscrições das candidaturas 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.
3.5  Todos  os  campos  do Anexo III  de  inscrição  são de preenchimento
obrigatório.
3.6 É obrigatório o envio da foto do candidato, no tamanho máximo de 100
(cem) pixels por 100 (cem) pixels, em formato digital Joint Photographic
Experts Group (JPG ou JPEG).
3.7  A  foto  supracitada  deverá  ser  enviada  para  o  endereço  eletrônico
<cel.ilacvn@unila.edu.br>, na mesma mensagem que solicita a inscrição da
candidatura.
3.8 É vedada a inscrição de candidato em mais de uma representação, sob
pena  de  anulação  das  candidaturas  mais  antigas  e  manutenção  da
candidatura com inscrição mais recente.
3.9 Findo o prazo para inscrições das candidaturas  concorrentes,  a CEL
reunir-se-á para deliberar sobre o deferimento das inscrições.
3.10  Da  decisão sobre  o  deferimento  das  candidaturas  caberá  recurso
administrativo à própria CEL, no prazo previsto no cronograma.
3.11 A CEL deliberará sobre o deferimento das candidaturas e publicará a
lista de candidatos, conforme cronograma.
3.12 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.
3.13  Após  o  deferimento  das  candidaturas  será  vedada  a  desistência
voluntária dos candidatos.
4 DOS ELEITORES E DO DIREITO DE VOTO
4.1 Poderão participar da eleição, na qualidade de votantes:
4.1.1 os docentes permanentes do PPG-BN, lotados no ILACVN, para as
representações de que trata o item 1.2.1;
4.1.2 os docentes permanentes do PPG-BN, não lotados no ILACVN, para as
representações de que trata o item 1.2.2; e
4.1.3 os docentes colaboradores do PPG-BN, para as representações de que

trata o item 1.2.2.
4.2 A relação de eleitores aptos a votarem nos pleitos encontram-se no
Anexo II.
4.3  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.
4.4 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.
4.5 O eleitor somente terá direito a votar uma única vez em cada eleição
em que estiver habilitado como eleitor.
4.6 O voto é nominal, facultativo e intransferível.
4.7 É vedado o voto por procuração.
5 DA CAMPANHA ELEITORAL
5.1  A  Campanha  Eleitoral  será  desenvolvida  pelos  candidatos  com
inscrição  deferida  no  pleito,  no  período  compreendido  entre  o
deferimento das 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 à candidatura no dia da votação;
5.4.9 ao candidato atuar como mesário durante todo o processo eleitoral,
em qualquer situação;
5.4.10 ao candidato 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 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.
6 DA VOTAÇÃO
6.1 A votação acontecerá por voto direto e secreto, em meio eletrônico,
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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 Não haverá colheita de votos em separado.
6.4 Não haverá composição de mesas eleitorais ou convocação de mesários
e fiscais.
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  candidatos  concorrentes  nos  pleitos  o
acompanhamento da apuração.
7.4 Os votos brancos e nulos não serão considerados válidos.
7.5 Serão eleitas as candidaturas que obtiverem o maior número dos votos
válidos.
7.6 Em caso de empate, ter-se-á por eleito(a) o(a) candidato(a) titular mais
antigo na Universidade e, entre  os  de igual  antiguidade,  o(a)  de  maior
idade, conforme art. 184, parágrafo único, do Regimento Geral da UNILA.
7.7 Persistindo o empate, será considerado eleito o candidato de maior
idade.
7.8 Os candidatos não eleitos serão considerados suplentes e ocuparão o
lugar dos eleitos em casos de renúncia, licenças, impedimentos ou faltas
destes, respeitando-se a ordem de classificação.
7.9 Os documentos referentes à apuração dos votos serão arquivados após
a publicação 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  para  os
candidatos apresentar recursos administrativos perante a CEL, na forma
indicada no item 9.
8.2 Os resultados das eleições serão encaminhados à Administração da
UNILA para os procedimentos legais de designação.
9 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1  A  interposição  de  recurso  administrativo  deverá  ser  efetuada  pela
assinatura e preenchimento completo do Anexo V 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  Conselho  do
ILACVN (CONSUNI).
9.5 Das deliberações da CEL 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 infratora.
10.2 Os horários considerados neste Edital correspondem ao horário oficial
de Brasília.
10.3 O Regimento Interno do PPG-BN, aprovado pela Resolução CONSUN
ad referendum nº. 07, de 06 de julho de 2015, publicada no Boletim de

Serviço UNILA nº. 351, 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.

ANEXO I DO EDITAL CEL Nº. 018/2019
LISTA NOMINAL DOS CANDIDATOS ELEGÍVEIS

Docentes  permanentes,  lotados  no
ILACVN

Docentes  colaboradores  e  permanentes,  não  lotados  no
ILACVN

Cleto Kaveski Peres
Cristian Antonio Rojas
Elaine Della Giustina Soares
Fernando César Vieira Zanella 
Hermes José Schmitz
Laura Cristina Pires Lima
Luiz Henrique Garcia Pereira
Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior
Michel Rodrigo Zambrano Passarini
Michel Varajão Garey
Pablo Henrique Nunes
Peter Löwenberg Neto
Wagner Antonio Chiba de Castro

Alexandre Vogliotti
Ana Alice Aguiar Eleutério
Dalva Maria da Silva Matos
Frederico Falcão Salles
Lucas de Moraes Aguiar
Paula Inés Campanello
Rafaella Costa Bonugli Santos
Samuel Fernando Adami

ANEXO II DO EDITAL CEL Nº. 018/2019
LISTA NOMINAL DE ELEITORES VOTANTES

Docentes  permanentes,  lotados  no
ILACVN

Docentes  colaboradores  e  permanentes,  não  lotados  no
ILACVN

Cleto Kaveski Peres
Cristian Antonio Rojas
Elaine Della Giustina Soares
Fernando César Vieira Zanella 
Hermes Jose Schmitz
Laura Cristina Pires Lima
Luiz Henrique Garcia Pereira
Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior
Michel Rodrigo Zambrano Passarini
Michel Varajão Garey
Pablo Henrique Nunes
Peter Löwenberg Neto
Wagner Antonio Chiba de Castro

Alexandre Vogliotti
Ana Alicio Aguiar Eleuterio
Dalva Maria da Silva Matos
Frederico Falcao Salles
Lucas de Moraes Aguiar
Paula Inés Campanello
Rafaella Costa Bonugli Santos
Samuel Fernando Adami

ANEXO III DO EDITAL CEL Nº. 018/2019
INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA

DADOS DO(A) CANDIDATO(A)

Nome Completo:

SIAPE  (ou  CPF  ou  DNI,
quando  não  se  tratar  de
servidor público federal):

Assinatura:

CANDIDATURA (Marcar apenas uma)

(   ) representante do corpo docente permanente do PPG-BN, lotado no ILACVN
(   ) representante do corpo docente colaborador ou permanente do PPG-BN, não lotado no ILACVN

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. 018/2019
REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATURA

DADOS DO(A) CANDIDATO(A) DESISTENTE

Nome Completo:

SIAPE (ou CPF ou DNI, quando não se
tratar de servidor público federal):

Assinatura:

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

CANDIDATURA DESISTENTE (marcar apenas uma)
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(   ) representante do corpo docente permanente do PPG-BN, lotado no ILACVN
(   ) representante do corpo docente colaborador ou permanente do PPG-BN, não lotado no ILACVN

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. 018/2019
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:

ERALCILENE MOREIRA TEREZIO
10 de julho de 2019

EDITAL Nº 20/2019/CEL-ILACVN

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  as  representações  docentes  do  Colegiado  do  Programa  de  Pós-
Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN), vinculado ao Instituto
Latino-Americano  de  Ciências  da  Vida  e  da  Natureza  (ILACVN),  para  o
período  2019-2021,  nos  termos  do  Estatuto  da  Universidade,  do  seu
Regimento Interno, aprovado pela Resolução CONSUN ad referendum nº.
07, de 06 de julho de 2015; e dos Editais CEL nº. 018, de 10 de julho de
2019; nº. 019, de 16 de julho de 2019, publicados nos Boletins de Serviço
UNILA nº. 351, nº. 462 e nº. 463.

1. DO RESULTADO PRELIMINAR DA ELEIÇÃO PARA AS REPRESENTAÇÕES NO
COLEGIADO DO PPG-BN,  DOS DOCENTES PERMANENTES,  LOTADOS NO
ILACVN
1.1. O resultado preliminar da apuração dos votos para as candidaturas
concorrentes às representações do Colegiado do PPG-BN, dos docentes
permanentes, lotados no ILACVN, para o período 2019-2021, encontra-se
no Anexo I deste edital.

1.2. Das representações do corpo docente permanente do PPG-BN, lotado
no ILACVN, ficam preliminarmente eleitos como membros titulares do
Colegiado o Dr. Luiz Henrique Garcia Pereira (Candidatura nº. 01); o Dr.
Peter Löwenberg Neto (Candidatura nº. 02); e o Dr. Fernando César Vieira
Zanella (Candidatura nº. 03), por obterem a quantidade mínima de votos
válidos  necessários,  observados  os  critérios  de  desempate  do
regulamento.
1.3. O Dr. Michel Rodrigo Zambrano Passarini (Candidatura nº. 04) fica
preliminarmente eleito como membro suplente do Colegiado, em razão
dos critérios de desempate previstos pelos itens 7.6 a 7.8 do regulamento,
por  tratar-se  de  docente  de  menor  antiguidade  na  UNILA  dentre  os
candidatos com mesmo número de votos.
2. DO RESULTADO PRELIMINAR DA ELEIÇÃO PARA AS REPRESENTAÇÕES
NO  COLEGIADO  DO  PPG-BN,  DOS  DOCENTES  COLABORADORES;  E
PERMANENTES NÃO-LOTADOS NO ILACVN
2.1. O resultado preliminar da apuração dos votos para as candidaturas
concorrentes às representações do Colegiado do PPG-BN, dos docentes
colaboradores;  e permanentes não-lotados no ILACVN, para o período
2019-2021, encontra-se no Anexo II deste edital.
2.2. Das representações do corpo docente colaborador ou permanente do
PPG-BN,  não  lotado  no  ILACVN,  fica  preliminarmente  eleito  como
membro titular do Colegiado o Dr. Lucas de Moraes Aguiar (Candidatura
nº.  05),  por  obter  a  quantidade mínima de votos válidos necessários,
observados os critérios de desempate do regulamento.
2.3.  A  Dra.  Ana  Alice  Aguiar  Eleutério  (Candidatura  nº.  06)  fica
preliminarmente eleita como membro suplente do Colegiado, em razão
dos critérios de desempate previstos pelos itens 7.6 a 7.8 do regulamento,
por  tratar-se  de  docente  de  menor  antiguidade  na  UNILA  dentre  os
candidatos com mesmo número de votos.
3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
3.1. As condições e prazos para submissão de recurso administrativo ao
resultado preliminar dos processos eleitorais são aqueles dispostos no
Edital CEL nº. 018/2019.

ANEXO I DO EDITAL CEL Nº. 020/2019
RESULTADO PRELIMINAR DA APURAÇÃO DOS VOTOS PARA AS CANDIDATURAS CONCORRENTES ÀS

REPRESENTAÇÕES NO COLEGIADO DO PPG-BN, DOS DOCENTES PERMANENTES, LOTADOS NO ILACVN

Grupo  de
eleitores

Total  de  eleitores
aptos

Total  de  votos
válidos

Total  de  votos
brancos

Total  de
votos nulos

Total  de
votos

Docentes 13 11 00 00 11

Total Geral 13 11 00 00 11

Candidatos  às  representações  do  Colegiado  do  PPG-BN,  dos
docentes permanentes, lotados no ILACVN

Grupo  de
eleitores

Total  de  votos
válidos

Candidatura nº. 01: Luiz Henrique Garcia Pereira Docentes 05

Subtotal 05

Candidatura nº. 02: Peter Löwenberg Neto
Docentes 02

Subtotal 02

Candidatura nº. 03: Fernando César Vieira Zanella Docentes 02

Subtotal 02

Candidatura nº. 04: Michel Rodrigo Zambrano Passarini Docentes 02

Subtotal 02

Total Geral 11

ANEXO II DO EDITAL CEL Nº. 020/2019
RESULTADO PRELIMINAR DA APURAÇÃO DOS VOTOS PARA AS CANDIDATURAS CONCORRENTES ÀS
REPRESENTAÇÕES NO COLEGIADO DO PPG-BN, DOS DOCENTES COLABORADORES; E PERMANENTES

NÃO-LOTADOS NO ILACVN

Grupo  de
eleitores

Total  de  eleitores
aptos

Total  de  votos
válidos

Total  de  votos
brancos

Total  de
votos nulos

Total  de
votos

Docentes 08 04 00 00 04

Total Geral 08 04 00 00 04
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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

ANEXO III DO EDITAL CEL N°. 018/2019

INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA

DADOS DO(A) CANDIDATO(A)

Nome Completo.

SIAPE (ou CPF ou DNI, quando não

se tratar de servidor público federal): ( 9 9 9
Assinatura:

CANDIDATURA (Marcar apenas uma)

representante do corpo docente permanente do PPG-BN, lotado no ILACVN

representante do corpo docente colaborador ou permanente do PPG-BN, não lotado no ILACVN

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

Deferido

Indeferido

Justificativa do parecer:

Assinatura do(a) presidente da CEL:

Local e data. Foz do Iguaçu, _de de 2019.,
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% J
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA

COMISSÃO ELEITORAL LOCAL

ANEXO III DO EDITAL CEL N°. 018/2019

INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA

DADOS DO(A) CANDIDATO(A)

Nome Completo /yj5'
SIAPE (ou CPF ou DNI, quando não

se tratar de servidor público federal).
,

( '7

Assinatura

CANDIDATURA (Marcar apenasum1_-J'
(')( representante do corpo docente permanente do PPG-BN, lotado no ILACVN

representante do corpo docente colaborador ou permanente do PPG-BN, não lotado no ILACVN

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
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SIG ELEIÇÕES
Solicitação de Cadastro

de Eleição

Avenida Silvio Américo Sasdelli, 1842 -
Vila A

CEP: 85866-000 | Foz do Iguaçu | PR
+55 (45) 3576.7307

Fax: +55 (45) 3576.7306
www.unila.edu.br

Título da Eleição: Eleições dos representantes docentes permanentes do Colegiado do Programa
de  Pós-Graduação  em  Biodiversidade  Neotropical  (PPG-BN),  lotados  no
Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN), para
o período 2019-2021

Título resumido 
para urna:

Eleições dos representantes docentes permanentes do Colegiado do PPG-BN, 
lotados no ILACVN, para o período 2019-2021

Início: 17/07/2019, às 08h00 Fim: 17/07/2019, às 23h59

Candidaturas

Número
Foto da 
chapa/candidatos

Nome Descrição da Chapa 

01 Candidatura nº. 01: 
Luiz Henrique Garcia 
Pereira

Candidatura nº. 01: Luiz Henrique 
Garcia Pereira

02 Candidatura nº. 02: 
Peter Löwenberg Neto

Candidatura nº. 02: Peter Löwenberg 
Neto

03 Candidatura nº. 03: 
Fernando César Vieira 
Zanella

Candidatura nº. 03: Fernando César 
Vieira Zanella

04 Candidatura nº. 04: 
Michel Rodrigo 
Zambrano Passarini

Candidatura nº. 04: Michel Rodrigo 
Zambrano Passarini

Membros da Comissão Eleitoral

CPF Nome Presidente
?

066.819.899-00 ERALCILENE MOREIRA TEREZIO Sim

693.695.771-49 ADRIANA FLORES DE ALMEIDA Sim, vice

031.569.429-79 HENRIQUE CESAR ALMEIDA Não

900.416.406-59 JOSE RICARDO CEZAR SALGADO Não

232.625.848-78 JORGE LUIS MARIA RUIZ Não

226.659.818-07 GRAZIELLE DE OLIVEIRA SETTI GIBIN Não

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação | Divisão de Sistemas



SIG ELEIÇÕES
Solicitação de Cadastro

de Eleição

Avenida Silvio Américo Sasdelli, 1842 -
Vila A

CEP: 85866-000 | Foz do Iguaçu | PR
+55 (45) 3576.7307

Fax: +55 (45) 3576.7306
www.unila.edu.br

033.047.809-55 CELSO GARCIA PAULA JUNIOR Não

052.279.309-61 ERWIN BECKER MARQUES Não

014.126.449-76 ROBERTH STEVEN GUTIERREZ MURILLO Não

328.947.588-39 RENAN FERREIRA SILVA Não

Grupos de Eleitores
Orde
m*

Nome do grupo/Pesos Descrição do grupo **

1 Docentes permanentes e colaboradores do 
PPG-BN/Peso: 100%

Todos os docentes permanentes e colaboradores 
do PPG-BN

Cleto Kaveski Peres
Cristian Antonio Rojas
Elaine Della Giustina Soares
Fernando César Vieira Zanella
Hermes José Schmitz
Laura Cristina Pires Lima
Luiz Henrique Garcia Pereira
Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior
Michel Rodrigo Zambrano Passarini
Michel Varajão Garey
Pablo Henrique Nunes
Peter Löwenberg Neto
Wagner Antonio Chiba de Castro

* Esta ordem será utilizada caso o eleitor pertença simultaneamente a mais de um grupo.
** A descrição do grupo é utilizada para formar o grupo de eleitores, por isso seja muito específico 
na qualificação dos eleitores que poderão votar. O sistema gera a lista de eleitores no ato da 
votação de acordo com os critérios estabelecidos neste campo.

Telefone de contato da comissão eleitoral:  (45) 3529-2762, 2106, 2154 ou 2858.

ATENÇÃO:  ESTE  FORMULÁRIO  DEVERÁ  SER  SUBMETIDO  VIA  SISTEMA  DE
CHAMADOS PARA A DIVISÃO DE SISTEMAS ATÉ 10 DIAS ANTES DO INÍCIO DA
ELEIÇÃO.  SOLICITAÇÕES  QUE  NÃO  RESPEITAREM  ESSE  PRAZO  CORREM  O
RISCO DE NÃO SEREM ATENDIDAS.

PARA  ABERTURA  DO  CHAMADO  SELECIONE  O  TIPO  “REQUISIÇÃO”  E  A
CATEGORIA “SIGELEIÇÃO”.
ENVIAR UM FORMULÁRIO PARA CADA ELEIÇÃO.

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação | Divisão de Sistemas
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ANEXO III DO EDITAL CEL Nº. 018/2019 

INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA 

 

DADOS DO(A) CANDIDATO(A) 

Nome Completo: Ana Alice Aguiar Eleuterio 

SIAPE (ou CPF ou DNI, quando não 
se tratar de servidor público federal): 

2142053 

Assinatura: 

 

 

CANDIDATURA (Marcar apenas uma) 

(   ) representante do corpo docente permanente do PPG-BN, lotado no ILACVN 
( x  ) representante do corpo docente colaborador ou permanente do PPG-BN, não lotado no ILACVN 

 

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

(   ) Deferido 

(   ) Indeferido 

Justificativa do parecer: 

Local e data: Foz do Iguaçu,15 de julho de 2019. 

Assinatura do(a) presidente da CEL: 

 

https://portal.unila.edu.br/institutos/ilacvn/cel
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SIG ELEIÇÕES
Solicitação de Cadastro

de Eleição

Avenida Silvio Américo Sasdelli, 1842 -
Vila A

CEP: 85866-000 | Foz do Iguaçu | PR
+55 (45) 3576.7307

Fax: +55 (45) 3576.7306
www.unila.edu.br

Título da Eleição: Eleições dos representantes docentes colaboradores; e permanentes não lotados
no Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN),
do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical
(PPG-BN), para o período 2019-2021

Título resumido 
para urna:

Eleições dos representantes docentes colaboradores; e permanentes não lotados 
no ILACVN, do Colegiado do PPG-BN, para o período 2019-2021

Início: 17/07/2019, às 08h00 Fim: 17/07/2019, às 23h59

Candidaturas

Número
Foto da 
chapa/candidatos

Nome Descrição da Chapa 

05 Candidatura nº. 05: 
Lucas de Moraes 
Aguiar

Candidatura nº. 05: Lucas de Moraes 
Aguiar

06 Candidatura nº. 06: Ana
Alice Aguiar Eleutério

Candidatura nº. 06: Ana Alice Aguiar 
Eleutério

Membros da Comissão Eleitoral

CPF Nome Presidente
?

066.819.899-00 ERALCILENE MOREIRA TEREZIO Sim

693.695.771-49 ADRIANA FLORES DE ALMEIDA Sim, vice

031.569.429-79 HENRIQUE CESAR ALMEIDA Não

900.416.406-59 JOSE RICARDO CEZAR SALGADO Não

232.625.848-78 JORGE LUIS MARIA RUIZ Não

226.659.818-07 GRAZIELLE DE OLIVEIRA SETTI GIBIN Não

033.047.809-55 CELSO GARCIA PAULA JUNIOR Não

052.279.309-61 ERWIN BECKER MARQUES Não

014.126.449-76 ROBERTH STEVEN GUTIERREZ MURILLO Não

328.947.588-39 RENAN FERREIRA SILVA Não

Grupos de Eleitores

Orde
m*

Nome do grupo/Pesos Descrição do grupo **

1 Docentes colaboradores; e permanentes não 
lotados no ILACVN, do PPG-BN/Peso: 100%

Todos os docentes colaboradores; e permanentes 
não lotados no ILACVN, do PPG-BN

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação | Divisão de Sistemas



SIG ELEIÇÕES
Solicitação de Cadastro

de Eleição

Avenida Silvio Américo Sasdelli, 1842 -
Vila A

CEP: 85866-000 | Foz do Iguaçu | PR
+55 (45) 3576.7307

Fax: +55 (45) 3576.7306
www.unila.edu.br

Alexandre Vogliotti
Ana Alicio Aguiar Eleuterio
Dalva Maria da Silva Matos
Frederico Falcao Salles
Lucas de Moraes Aguiar
Paula Inés Campanello
Rafaella Costa Bonugli Santos
Samuel Fernando Adami

* Esta ordem será utilizada caso o eleitor pertença simultaneamente a mais de um grupo.
** A descrição do grupo é utilizada para formar o grupo de eleitores, por isso seja muito específico 
na qualificação dos eleitores que poderão votar. O sistema gera a lista de eleitores no ato da 
votação de acordo com os critérios estabelecidos neste campo.

Telefone de contato da comissão eleitoral:  (45) 3529-2762, 2106, 2154 ou 2858.

ATENÇÃO:  ESTE  FORMULÁRIO  DEVERÁ  SER  SUBMETIDO  VIA  SISTEMA  DE
CHAMADOS PARA A DIVISÃO DE SISTEMAS ATÉ 10 DIAS ANTES DO INÍCIO DA
ELEIÇÃO.  SOLICITAÇÕES  QUE  NÃO  RESPEITAREM  ESSE  PRAZO  CORREM  O
RISCO DE NÃO SEREM ATENDIDAS.

PARA  ABERTURA  DO  CHAMADO  SELECIONE  O  TIPO  “REQUISIÇÃO”  E  A
CATEGORIA “SIGELEIÇÃO”.
ENVIAR UM FORMULÁRIO PARA CADA ELEIÇÃO.

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação | Divisão de Sistemas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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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 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL Nº 19/2019 - CEL/ILACVN (10.01.06.03.04.05) 

 23422.009480/2019-59Nº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 22 de julho de 2019.

Às 12h00 do dia 16 de julho de 2019 foi realizada a 19ª (décima nona) 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 de reuniões, espaço nº. 03, bloco nº. 04 do campus PTI.
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 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 representações
docentes do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN) para o

: decidiu-se por deferir preliminarmente todas as 06 (seis) candidaturas inscritas nas eleiçõesperíodo 2019 a 2021
das representações docentes do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical
(PPG-BN) para o período 2019 a 2021: das representações do corpo docente permanente do PPG-BN, lotado no
ILACVN, foram deferidas as inscrições do Dr. Luiz Henrique Garcia Pereira (Candidatura nº. 01); Dr. Peter
Löwenberg Neto (Candidatura nº. 02); Dr. Fernando César Vieira Zanella (Candidatura nº. 03); e Dr. Michel
Rodrigo Zambrano Passarini (Candidatura nº. 04); das representações do corpo docente colaborador ou
permanente do PPG-BN, não lotado no ILACVN, foram deferidas as inscrições do Dr. Lucas de Moraes Aguiar
(Candidatura nº. 05); e Dra. Ana Alice Aguiar Eleutério (Candidatura nº. 06). Decidiu-se abrir prazo para a
submissão de recurso administrativo nas condições dispostas no Edital CEL nº. 018/2019, publicado no Boletim
de Serviço UNILA nº. 462, o que resultou no Edital CEL/ILACVN nº. 019/2019, 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 13h00 horas, sendo lavrada esta Ata, assinada por
mim, Erwin Becker Marques, Secretário da CEL; e pela presidente da CEL.

(Assinado eletronicamente em 23/07/2019 16:26)
ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 1118217

(Assinado eletronicamente em 22/07/2019 21:24)
ERWIN BECKER MARQUES

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
Matrícula: 1828799

Processo Associado: 23422.009625/2019-24

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.unila.edu.br/public/documentos/index.jsp
informando seu número: , ano: , tipo: , data de19 2019 ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL

emissão:  e o código de verificação: 22/07/2019 ce258873b9
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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 

EDITAL Nº 19/2019 - CEL/ILACVN (10.01.06.03.04.05) 

 23422.009565/2019-92Nº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 23 de julho de 2019.

Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, 16 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 as representações docentes do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN), vinculado ao Instituto
Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN), para o período 2019-2021, nos termos do
Estatuto da Universidade, do seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução CONSUN ad referendum nº. 07,
de 06 de julho de 2015; e do Edital CEL nº. 018, de 10 de julho de 2019, publicados nos Boletins de Serviço
UNILA nº. 351 e nº. 462.

1. Do resultado preliminar das inscrições de candidaturas
1.1.  Não houve indeferimento de candidaturas inscri tas .
1.2. As candidaturas às representações docentes do Colegiado do PPG-BN ficam deferidas as candidaturas a
seguir:

Representações docentes Candidaturas inscritas Situação

Do corpo docente permanente do PPG-BN,
lotado no ILACVN

 Candidatura nº. 01: Luiz Henrique Garcia Pereira Deferida

 Candidatura nº. 02: Peter Löwenberg Neto Deferida

 Candidatura nº. 03: Fernando César Vieira Zanella Deferida

 Candidatura nº. 04: Michel Rodrigo Zambrano Passarini Deferida

Do corpo docente colaborador ou permanente
do PPG-BN, não lotado no ILACVN

Candidatura nº. 05: Lucas de Moraes Aguiar Deferida

Candidatura nº. 06: Ana Alice Aguiar Eleutério Deferida

2 .  D o s  r e c u r s o s  a d m i n i s t r a t i v o s
2.1. As condições e prazos para submissão de recurso administrativo ao deferimento das candidaturas inscritas
são aqueles dispostos no Edital CEL nº. 018/2019.

(Assinado eletronicamente em 24/07/2019 12:08)
ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 1118217

Processo Associado: 23422.009625/2019-24
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recurso.
Leia-se:
2.4 Diárias no exterior – evento nos meses de setembro a novembro de
2019

Diárias no exterior – evento nos meses de setembro a novembro de 2019: solicitações classificadas*

Nome Completo

Compr
ovante

de
aceite

do
trabalh

o

Pontuação
da Planilha

de
Produção

Intelectual

Não ter participado do
edital PRPPG

114/2018 ou ter
participado e utilizado

no mínimo 70% do
recurso concedido

Local do Evento

Estimativa do
valor total a ser
concedido em

diárias (R$) 

1
Valdemar  João
Wesz Junior

Aceite 248,4 Atende Lisboa, Portugal 4.959,85

2 Edna Possan Aceite 224,5 Atende Tuxtla, México 2.489,50

3 Silvia Lilian Ferro Aceite 138,3 Atende Lovaina, Belgica 4.959,85

4
Eder  Cristiano
de Souza

Aceite 110,9 Atende
Buenos Aires,

Argentina
2.489,50

5
Ana  Carolina
Parapinski  dos
Santos

Aceite 88,5 Atende Tuxtla, México 2.489,50

6
Laura  Márcia
Luiza Ferreira

Aceite 44 Atende
Rio Cuarto,
Argentina

2.489,50

7
Gustavo  Adolfo
Ronceros Rivas

Aceite 42,5 Atende San Isidro, Peru 2.489,50

8
Marcos  de
Oliveira Garcias

Aceite 31,5 Atende Lisboa, Portugal 4.959,85

9
Carla Vermeulen
Carvalho Grade

Aceite 20,8 Atende
Buenos Aires,

Argentina
2.987,40

1
0

Marcelo
Gonçalves
Honnicke

Sem
aceite

90,5 Atende
Mendoza,
Argentina

3.485,30

1
1

Clovis  Antonio
Brighenti

Sem
aceite

80 Atende
Posadas,
Argentina

1.191,60

1
2

Maria Eta Vieira
Sem

aceite
26,7 Atende Santiago, Chile 2.489,50

* a depender de autorização da Fundação Araucária  para execução do
recurso.
2. DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 Os demais itens do Edital nº 42/2019/PRPPG permanecem inalterados.

DANÚBIA FRASSON FURTADO
12 de julho de 2019

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA
VIDA E DA NATUREZA

EDITAL Nº 19/2019/CEL-ILACVN

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  as  representações
docentes do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade
Neotropical (PPG-BN), vinculado ao Instituto Latino-Americano de Ciências
da Vida e da Natureza (ILACVN), para o período 2019-2021, nos termos do
Estatuto  da  Universidade,  do  seu  Regimento  Interno,  aprovado  pela
Resolução CONSUN ad referendum nº. 07, de 06 de julho de 2015; e do

Edital CEL nº. 018, de 10 de julho de 2019, publicados nos Boletins de
Serviço UNILA nº. 351 e nº. 462.

1. Do resultado preliminar das inscrições de candidaturas
1.1. Não houve indeferimento de candidaturas inscritas.
1.2. As candidaturas às representações docentes do Colegiado do PPG-BN
ficam deferidas as candidaturas a seguir:

Representações docentes Candidaturas inscritas Situação

Do  corpo  docente
permanente  do  PPG-BN,
lotado no ILACVN

Candidatura nº. 01: Luiz Henrique Garcia Pereira Deferida

Candidatura nº. 02: Peter Löwenberg Neto Deferida

Candidatura nº. 03: Fernando César Vieira Zanella Deferida

Candidatura  nº.  04:  Michel  Rodrigo  Zambrano
Passarini

Deferida

Do corpo docente colaborador
ou  permanente  do  PPG-BN,
não lotado no ILACVN

Candidatura nº. 05: Lucas de Moraes Aguiar Deferida

Candidatura nº. 06: Ana Alice Aguiar Eleutério Deferida

2. Dos recursos administrativos
2.1. As condições e prazos para submissão de recurso administrativo ao
deferimento das candidaturas  inscritas são aqueles dispostos no Edital
CEL nº. 018/2019.

ERALCILENE MOREIRA TEREZIO
16 de julho de 2019

EDITAL Nº 18/2019/PPG-BC

O COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIÊNCIAS
(PPG-BC), VINCULADO AO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS
DA VIDA  E  DA  NATUREZA  (ILACVN),  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, torna público o presente edital, que regulamenta a eleição
da representação docente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação
em Biociências (PPG-BC) para o período 2019-2021, nos termos do seu
Regimento Interno, aprovado pela Resolução CONSUN nº. 12, de 24 de
maio de 2018, publicado no Boletim de Serviço UNILA nº. 352.

1 DAS FUNÇÕES E DOS MANDATOS
1.1  O  presente  edital  rege  o  processo  eleitoral  para  escolha  das
representações docentes do Colegiado do PPG-BC para o período 2019-
2021.
1.2  Serão  escolhidos  no  referido  processo  eleitoral  03  (três)
representantes titulares do corpo docente permanente e colaborador do
PPG-BC.
1.3 O mandato dos membros eleitos para o Colegiado do PPG-BC terá
duração de 02 (dois) anos, contados da data de sua designação, para o
período 2019-2021.
1.4 Os candidatos não eleitos serão considerados suplentes e ocuparão o
lugar dos eleitos em casos de renúncia, licenças, impedimentos ou faltas
destes, respeitando-se a ordem de classificação.
2 DO CRONOGRAMA DO CALENDÁRIO ELEITORAL
2.1 O cronograma do calendário eleitoral consta no Anexo I do presente
edital.
3 DOS REQUISITOS E REGISTRO DAS CANDIDATURAS
3.1 As listas nominais dos candidatos elegíveis constam no Anexo II do
presente Edital.
3.2 As inscrições das candidaturas serão apresentadas individualmente,
mediante  mensagem  eletrônica  para  o  endereço
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PUBLICAÇÃO NO BOLETIM DE SERVIÇO NÂº 19/2019 - CEL/ILACVN (10.01.06.03.04.05) 
(NÂº do Documento: 194) 

 23422.009528/2019-24)(NÂº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 23/07/2019 16:39 ) 
ERALCILENE MOREIRA TEREZIO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1118217

(Assinado eletronicamente em 23/07/2019 14:44 ) 
ERWIN BECKER MARQUES 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

1828799

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número:https://sig.unila.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de194 2019 PUBLICAÇÃO NO BOLETIM DE SERVIÇO 23/07/2019

verificaÃÂ§ÃÂ£o: 5f6d496bbd

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


UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
Sistema Integrado de Gestão de Eleição - SIGELEIÇÃO

EMITIDO EM 18/07/2019 10:12

Lista de Votantes

Eleição: Eleições dos representantes docentes permanentes do Colegiado do PPG-BN

Nome Data
Código

Comprovação

Docente do mestrado em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN)

CRISTIAN ANTONIO ROJAS 17/07/2019 584979650E02

ELAINE DELLA GIUSTINA SOARES 17/07/2019 F403A8B07D8B

FERNANDO CESAR VIEIRA ZANELLA 17/07/2019 B019CDBCE19E

HERMES JOSE SCHMITZ 17/07/2019 EEAA0BD13563

LUIZ HENRIQUE GARCIA PEREIRA 17/07/2019 D6CBE56B214B

LUIZ ROBERTO RIBEIRO FARIA JUNIOR 17/07/2019 C599EA493E56

MICHEL RODRIGO ZAMBRANO PASSARINI 17/07/2019 D8A3DB9264A2

MICHEL VARAJAO GAREY 17/07/2019 AE7AEE095734

PABLO HENRIQUE NUNES 17/07/2019 B7CDA6EE5A71

PETER LOWENBERG NETO 17/07/2019 6D5CFEE89146

WAGNER ANTONIO CHIBA DE CASTRO 17/07/2019 4824C68F480A

Total do Grupo: 11

Total de Votantes: 11



EMITIDO EM 18/07/2019 14:30

Resultado Final da Eleição

Eleições dos representantes docentes permanentes do Colegiado do
PPG-BN

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
Sistema Integrado de Gestão de Eleições - SIGEleição

ELEIÇÃO:

Grupo de Eleitores Válidos

Chapa: 01 - Candidatura nº. 01: Luiz Henrique Garcia Pereira

Docente do mestrado em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN) 5

5,000TOTAL ABSOLUTO DE VOTOS:

Total de Votos da Chapa: 5

Grupo de Eleitores Válidos

Chapa: 02 - Candidatura nº. 02: Peter Löwenberg Neto

Docente do mestrado em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN) 2

2,000TOTAL ABSOLUTO DE VOTOS:

Total de Votos da Chapa: 2

Grupo de Eleitores Válidos

Chapa: 03 - Candidatura nº. 03: Fernando César Vieira Zanella

Docente do mestrado em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN) 2

2,000TOTAL ABSOLUTO DE VOTOS:

Total de Votos da Chapa: 2

Grupo de Eleitores Válidos

Chapa: 04 - Candidatura nº. 04: Michel Rodrigo Zambrano Passarini

Docente do mestrado em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN) 2

2,000TOTAL ABSOLUTO DE VOTOS:

Total de Votos da Chapa: 2

11Total de Votos da Eleição: 0 0
Válidos Brancos Nulos
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
Sistema Integrado de Gestão de Eleição - SIGELEIÇÃO

EMITIDO EM 18/07/2019 10:13

Lista de Votantes

Eleição: Eleições dos representantes docentes colaboradores; e permanentes não

Nome Data
Código

Comprovação

Docente do mestrado em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN) NÃO LOTADOS NO ILACVN

ALEXANDRE VOGLIOTTI 17/07/2019 F35CD6F6731B

ANA ALICE AGUIAR ELEUTERIO 17/07/2019 1F03AB3FF417

LUCAS DE MORAES AGUIAR 17/07/2019 177FCA79E136

RAFAELLA COSTA BONUGLI SANTOS 17/07/2019 895E541024AF

Total do Grupo: 4

Total de Votantes: 4



EMITIDO EM 18/07/2019 14:31

Resultado Final da Eleição

Eleições dos representantes docentes colaboradores; e permanentes
não lotados no ILACVN - PPGBN

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
Sistema Integrado de Gestão de Eleições - SIGEleição

ELEIÇÃO:

Grupo de Eleitores Válidos

Chapa: 01 - Candidatura nº. 05: Lucas de Moraes Aguiar

Docente do mestrado em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN) NÃO LOTADOS NO ILACVN 2

2,000TOTAL ABSOLUTO DE VOTOS:

Total de Votos da Chapa: 2

Grupo de Eleitores Válidos

Chapa: 02 - Candidatura nº. 06: Ana Alice Aguiar Eleutério

Docente do mestrado em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN) NÃO LOTADOS NO ILACVN 2

2,000TOTAL ABSOLUTO DE VOTOS:

Total de Votos da Chapa: 2

4Total de Votos da Eleição: 0 0
Válidos Brancos Nulos
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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 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL Nº 20/2019 - CEL/ILACVN (10.01.06.03.04.05) 

 23422.009481/2019-32Nº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 22 de julho de 2019.

Às 08h00 do dia 18 de julho de 2019 foi realizada a 20ª (vigésima) 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-101-1, 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, 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
representações docentes do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical

: decidiu-se por apurar os votos e divulgar o resultado preliminar das eleições das representações(PPG-BN)
docentes do Colegiado do PPG-BN, vinculado ao ILACVN, para o período 2019 a 2021. Das representações do
corpo docente permanente do PPG-BN, lotado no ILACVN, ficam preliminarmente eleitos como membros
titulares o Dr. Luiz Henrique Garcia Pereira (Candidatura nº. 01); o Dr. Peter Löwenberg Neto (Candidatura nº.
02); e o Dr. Fernando César Vieira Zanella (Candidatura nº. 03), por obterem a quantidade mínima de votos
válidos necessários, observados os critérios de desempate do regulamento. O Dr. Michel Rodrigo Zambrano
Passarini (Candidatura nº. 04) fica preliminarmente eleito como membro suplente, em razão dos critérios de
desempate previstos pelos itens 7.6 a 7.8 do regulamento, por tratar-se de docente de menor antiguidade na
UNILA dentre os candidatos com mesmo número de votos. Das representações do corpo docente colaborador ou
permanente do PPG-BN, não lotado no ILACVN, fica preliminarmente eleito como membro titular o Dr. Lucas
de Moraes Aguiar (Candidatura nº. 05), por obter a quantidade mínima de votos válidos necessários, observados
os critérios de desempate do regulamento. A Dra. Ana Alice Aguiar Eleutério (Candidatura nº. 06) fica
preliminarmente eleita como membro suplente, em razão dos critérios de desempate previstos pelos itens 7.6 a
7.8 do regulamento, por tratar-se de docente de menor antiguidade na UNILA dentre os candidatos com mesmo
número de votos. Decidiu-se divulgar os votos apurados e abrir prazo para a submissão de recurso administrativo
nas condições dispostas no Edital CEL nº. 018/2019, publicado no Boletim de Serviço UNILA nº. 463, o que
resultou no Edital CEL/ILACVN nº. 020/2019, 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 09h00 horas, sendo lavrada esta Ata, assinada por mim, Erwin Becker Marques,
Secretário da CEL; e pela presidente da CEL.

(Assinado eletronicamente em 23/07/2019 16:33)
ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 1118217

(Assinado eletronicamente em 22/07/2019 21:27)
ERWIN BECKER MARQUES

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
Matrícula: 1828799

Processo Associado: 23422.009625/2019-24

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.unila.edu.br/public/documentos/index.jsp
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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 

EDITAL Nº 20/2019 - CEL/ILACVN (10.01.06.03.04.05) 

 23422.009566/2019-65Nº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 23 de julho de 2019.

Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, 18 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 dos processos eleitorais para as representações docentes do Colegiado do Programa de Pós-Graduação
em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN), vinculado ao Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da
Natureza (ILACVN), para o período 2019-2021, nos termos do Estatuto da Universidade, do seu Regimento
Interno, aprovado pela Resolução CONSUN ad referendum nº. 07, de 06 de julho de 2015; e dos Editais CEL nº.
018, de 10 de julho de 2019; nº. 019, de 16 de julho de 2019, publicados nos Boletins de Serviço UNILA nº. 351,
nº. 462 e nº. 463.

1. DO RESULTADO PRELIMINAR DA ELEIÇÃO PARA AS REPRESENTAÇÕES NO COLEGIADO
DO PPG-BN, DOS DOCENTES PERMANENTES, LOTADOS NO ILACVN
1.1. O resultado preliminar da apuração dos votos para as candidaturas concorrentes às representações do
Colegiado do PPG-BN, dos docentes permanentes, lotados no ILACVN, para o período 2019-2021, encontra-se
n o  A n e x o  I  d e s t e  e d i t a l .
1.2. Das representações do corpo docente permanente do PPG-BN, lotado no ILACVN, ficam preliminarmente
eleitos como membros titulares do Colegiado o Dr. Luiz Henrique Garcia Pereira (Candidatura nº. 01); o Dr.
Peter Löwenberg Neto (Candidatura nº. 02); e o Dr. Fernando César Vieira Zanella (Candidatura nº. 03), por
obterem a quantidade mínima de votos válidos necessários, observados os critérios de desempate do regulamento.
1.3. O Dr. Michel Rodrigo Zambrano Passarini (Candidatura nº. 04) fica preliminarmente eleito como membro
suplente do Colegiado, em razão dos critérios de desempate previstos pelos itens 7.6 a 7.8 do regulamento, por
tratar-se de docente de menor antiguidade na UNILA dentre os candidatos com mesmo número de votos.

2. DO RESULTADO PRELIMINAR DA ELEIÇÃO PARA AS REPRESENTAÇÕES NO COLEGIADO
DO PPG-BN, DOS DOCENTES COLABORADORES; E PERMANENTES NÃO-LOTADOS NO
I L A C V N
2.1. O resultado preliminar da apuração dos votos para as candidaturas concorrentes às representações do
Colegiado do PPG-BN, dos docentes colaboradores; e permanentes não-lotados no ILACVN, para o período
2 0 1 9 - 2 0 2 1 ,  e n c o n t r a - s e  n o  A n e x o  I I  d e s t e  e d i t a l .
2.2. Das representações do corpo docente colaborador ou permanente do PPG-BN, não lotado no ILACVN, fica
preliminarmente eleito como membro titular do Colegiado o Dr. Lucas de Moraes Aguiar (Candidatura nº. 05),
por obter a quantidade mínima de votos válidos necessários, observados os critérios de desempate do
r e g u l a m e n t o .
2.3. A Dra. Ana Alice Aguiar Eleutério (Candidatura nº. 06) fica preliminarmente eleita como membro suplente
do Colegiado, em razão dos critérios de desempate previstos pelos itens 7.6 a 7.8 do regulamento, por tratar-se de
docente de menor antiguidade na UNILA dentre os candidatos com mesmo número de votos.

3 .  D O S  R E C U R S O S  A D M I N I S T R A T I V O S
3.1. As condições e prazos para submissão de recurso administrativo ao resultado preliminar dos processos
eleitorais são aqueles dispostos no Edital CEL nº. 018/2019.

ANEXO I DO EDITAL CEL Nº. 020/2019
RESULTADO PRELIMINAR DA APURAÇÃO DOS VOTOS PARA AS CANDIDATURAS

CONCORRENTES ÀS REPRESENTAÇÕES NO COLEGIADO DO PPG-BN, DOS DOCENTES
PERMANENTES, LOTADOS NO ILACVN

Grupo de eleitores Total de eleitores aptos Total de votos válidos Total de votos brancos Total de votos
nulos

Total de votos

Docentes 13 11 00 00 11



Total Geral
13 11 00 00 11

Candidatos às representações do Colegiado do PPG-BN, dos docentes permanentes,
lotados no ILACVN

Grupo de eleitores Total de votos válidos

Candidatura nº. 01: Luiz Henrique Garcia Pereira Docentes 05

Subtotal 05

Candidatura nº. 02: Peter Löwenberg Neto Docentes
02

Subtotal 02

Candidatura nº. 03: Fernando César Vieira Zanella Docentes
02

Subtotal 02

Candidatura nº. 04: Michel Rodrigo Zambrano Passarini Docentes
02

Subtotal 02

Total Geral 11

ANEXO II DO EDITAL CEL Nº. 020/2019
RESULTADO PRELIMINAR DA APURAÇÃO DOS VOTOS PARA AS CANDIDATURAS

CONCORRENTES ÀS REPRESENTAÇÕES NO COLEGIADO DO PPG-BN, DOS DOCENTES
COLABORADORES; E PERMANENTES NÃO-LOTADOS NO ILACVN

Grupo de eleitores Total de eleitores aptos Total de votos válidos Total de votos brancos Total de votos
nulos

Total de votos

Docentes 08 04 00 00 04

Total Geral
08 04 00 00 04

Candidatos às representações do Colegiado do PPG-BN, dos docentes colaboradores;
e permanentes não-lotados no ILACVN

Grupo de eleitores Total de votos válidos

Candidatura nº. 05: Lucas de Moraes Aguiar Docentes 02

Subtotal 02

Candidatura nº. 06: Ana Alice Aguiar Eleutério Docentes
02

Subtotal 02



Total Geral 04

(Assinado eletronicamente em 24/07/2019 12:08)
ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 1118217

Processo Associado: 23422.009625/2019-24

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 de verificação: 20 2019 EDITAL 23/07/2019

18f684c6ad
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(   ) representante do corpo docente permanente do PPG-BN, lotado no ILACVN
(   ) representante do corpo docente colaborador ou permanente do PPG-BN, não lotado no ILACVN

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. 018/2019
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:

ERALCILENE MOREIRA TEREZIO
10 de julho de 2019

EDITAL Nº 20/2019/CEL-ILACVN

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  as  representações  docentes  do  Colegiado  do  Programa  de  Pós-
Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN), vinculado ao Instituto
Latino-Americano  de  Ciências  da  Vida  e  da  Natureza  (ILACVN),  para  o
período  2019-2021,  nos  termos  do  Estatuto  da  Universidade,  do  seu
Regimento Interno, aprovado pela Resolução CONSUN ad referendum nº.
07, de 06 de julho de 2015; e dos Editais CEL nº. 018, de 10 de julho de
2019; nº. 019, de 16 de julho de 2019, publicados nos Boletins de Serviço
UNILA nº. 351, nº. 462 e nº. 463.

1. DO RESULTADO PRELIMINAR DA ELEIÇÃO PARA AS REPRESENTAÇÕES NO
COLEGIADO DO PPG-BN,  DOS DOCENTES PERMANENTES,  LOTADOS NO
ILACVN
1.1. O resultado preliminar da apuração dos votos para as candidaturas
concorrentes às representações do Colegiado do PPG-BN, dos docentes
permanentes, lotados no ILACVN, para o período 2019-2021, encontra-se
no Anexo I deste edital.

1.2. Das representações do corpo docente permanente do PPG-BN, lotado
no ILACVN, ficam preliminarmente eleitos como membros titulares do
Colegiado o Dr. Luiz Henrique Garcia Pereira (Candidatura nº. 01); o Dr.
Peter Löwenberg Neto (Candidatura nº. 02); e o Dr. Fernando César Vieira
Zanella (Candidatura nº. 03), por obterem a quantidade mínima de votos
válidos  necessários,  observados  os  critérios  de  desempate  do
regulamento.
1.3. O Dr. Michel Rodrigo Zambrano Passarini (Candidatura nº. 04) fica
preliminarmente eleito como membro suplente do Colegiado, em razão
dos critérios de desempate previstos pelos itens 7.6 a 7.8 do regulamento,
por  tratar-se  de  docente  de  menor  antiguidade  na  UNILA  dentre  os
candidatos com mesmo número de votos.
2. DO RESULTADO PRELIMINAR DA ELEIÇÃO PARA AS REPRESENTAÇÕES
NO  COLEGIADO  DO  PPG-BN,  DOS  DOCENTES  COLABORADORES;  E
PERMANENTES NÃO-LOTADOS NO ILACVN
2.1. O resultado preliminar da apuração dos votos para as candidaturas
concorrentes às representações do Colegiado do PPG-BN, dos docentes
colaboradores;  e permanentes não-lotados no ILACVN, para o período
2019-2021, encontra-se no Anexo II deste edital.
2.2. Das representações do corpo docente colaborador ou permanente do
PPG-BN,  não  lotado  no  ILACVN,  fica  preliminarmente  eleito  como
membro titular do Colegiado o Dr. Lucas de Moraes Aguiar (Candidatura
nº.  05),  por  obter  a  quantidade mínima de votos válidos necessários,
observados os critérios de desempate do regulamento.
2.3.  A  Dra.  Ana  Alice  Aguiar  Eleutério  (Candidatura  nº.  06)  fica
preliminarmente eleita como membro suplente do Colegiado, em razão
dos critérios de desempate previstos pelos itens 7.6 a 7.8 do regulamento,
por  tratar-se  de  docente  de  menor  antiguidade  na  UNILA  dentre  os
candidatos com mesmo número de votos.
3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
3.1. As condições e prazos para submissão de recurso administrativo ao
resultado preliminar dos processos eleitorais são aqueles dispostos no
Edital CEL nº. 018/2019.

ANEXO I DO EDITAL CEL Nº. 020/2019
RESULTADO PRELIMINAR DA APURAÇÃO DOS VOTOS PARA AS CANDIDATURAS CONCORRENTES ÀS

REPRESENTAÇÕES NO COLEGIADO DO PPG-BN, DOS DOCENTES PERMANENTES, LOTADOS NO ILACVN

Grupo  de
eleitores

Total  de  eleitores
aptos

Total  de  votos
válidos

Total  de  votos
brancos

Total  de
votos nulos

Total  de
votos

Docentes 13 11 00 00 11

Total Geral 13 11 00 00 11

Candidatos  às  representações  do  Colegiado  do  PPG-BN,  dos
docentes permanentes, lotados no ILACVN

Grupo  de
eleitores

Total  de  votos
válidos

Candidatura nº. 01: Luiz Henrique Garcia Pereira Docentes 05

Subtotal 05

Candidatura nº. 02: Peter Löwenberg Neto
Docentes 02

Subtotal 02

Candidatura nº. 03: Fernando César Vieira Zanella Docentes 02

Subtotal 02

Candidatura nº. 04: Michel Rodrigo Zambrano Passarini Docentes 02

Subtotal 02

Total Geral 11

ANEXO II DO EDITAL CEL Nº. 020/2019
RESULTADO PRELIMINAR DA APURAÇÃO DOS VOTOS PARA AS CANDIDATURAS CONCORRENTES ÀS
REPRESENTAÇÕES NO COLEGIADO DO PPG-BN, DOS DOCENTES COLABORADORES; E PERMANENTES

NÃO-LOTADOS NO ILACVN

Grupo  de
eleitores

Total  de  eleitores
aptos

Total  de  votos
válidos

Total  de  votos
brancos

Total  de
votos nulos

Total  de
votos

Docentes 08 04 00 00 04

Total Geral 08 04 00 00 04
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Candidatos  às  representações  do  Colegiado  do  PPG-BN,  dos
docentes colaboradores; e permanentes não-lotados no ILACVN

Grupo  de
eleitores

Total  de  votos
válidos

Candidatura nº. 05: Lucas de Moraes Aguiar Docentes 02

Subtotal 02

Candidatura nº. 06: Ana Alice Aguiar Eleutério
Docentes 02

Subtotal 02

Total Geral 04

ERALCILENE MOREIRA TEREZIO
18 de julho de 2019

INSTITUTO  LATINO-AMERICANO  DE  ECONOMIA,
SOCIEDADE E POLÍTICA

EDITAL Nº 26/2019/PPGPPD

O  COORDENADOR  DO  MESTRADO  EM  POLÍTICAS  PÚBLICAS  E
DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-
AMERICANA  (UNILA),  nomeado  pela  Portaria  UNILA  nº  1.288/2017,
publicada no Diário Oficial da União nº 244, de 21 de dezembro de 2017, no
uso de suas atribuições, torna público, pelo presente Edital, o resultado
final do Edital PPGPPD 15/2019 de concessão de auxílio financeiro para
apoio a participação discente em eventos científicos.

1. DO RESULTADO FINAL
1.1  Os recursos  do PROAP/CAPES,  para auxílio  financeiro  para  apoio  a
participação discente em eventos científicos, seguindo o critério do item
3.3 do Edital PPGPPD 15/2019, ficam assim distribuídos:

Mestrandos(as) Valor Concedido

Alessandra  de Sant’Anna R$2500,00

Jackson José Sales Miranda Junior R$2500,00

Wendell Lima Bandeira R$2500,00

2. DOS RECURSOS AO RESULTADO
2.1 Não houve interposição de recursos ao resultado preliminar.

GILSON BATISTA DE OLIVEIRA
4 de julho de 2019

EDITAL Nº 27/2019/PPGPPD

O  COORDENADOR  DO  MESTRADO  EM  POLÍTICAS  PÚBLICAS  E
DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-
AMERICANA  (UNILA),  nomeado  pela  Portaria  UNILA  nº  1.288/2017,
publicada no Diário Oficial da União nº 244, de 21 de dezembro de 2017, no
uso de suas atribuições, torna público, pelo presente Edital, a concessão de
auxílio financeiro para apoio a participação discente em eventos científicos
com recursos remanescentes do Edital PPGPPD 17/2019.

1. Do objetivo
1.1 Conceder auxílio financeiro para gastos com participação em eventos
científicos nacionais e internacionais, com apresentação de trabalhos ou
como  ministrantes  de  cursos,  minicursos,  palestras  ou  oficinas,  para
discentes  regulares  matriculados  no  Mestrado  em  Políticas  e
Desenvolvimento.
1.2  Serão  contempladas  somente  as  solicitações  de  participação  em
eventos que ocorrerem entre o período de 08 de julho de 2019 a 30 de

novembro de 2019.

2. Dos requisitos e condições para obtenção do auxílio
2.1 Poderá receber apoio o discente que, no ato da inscrição:
I.  estiver  matriculado,  como  aluno(a)  regular,  no  Programa  de  Pós-
Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento, com matrícula ativa;
II. enviar formulário de inscrição devidamente preenchido;
III. não possuir débitos com o PPGPPD, a PRPPG e a Biblioteca Latino-
Americana da Unila;
IV. comprometer-se com as regras e os prazos estabelecidos neste Edital.

2.2 Cada discente pode receber apoio à participação em eventos uma
única vez por ano.
2.3 O apoio a que se refere este Edital está necessariamente condicionado
à  disponibilidade  orçamentária  da  CAPES,  podendo  ser  reduzido  ou
suspenso em decorrência de eventuais contingenciamentos.
2.4 O proponente contemplado deverá comprovar a submissão de artigo
em periódico indexado com classificação Qualis B3 ou superior, resultante
das atividades de pesquisa apoiadas pelo edital.
2.4.1 O prazo para a submissão deverá ser em até três meses do fim da
vigência do edital ou até sete dias antes da data prevista para a defesa, o
que vier primeiro.
2.5 Eventuais atrasos no repasse de verbas poderão acarretar alterações
nas datas programadas para pagamentos desses custeios.

3. Recursos Disponíveis
3.1 O Edital disponibiliza R$ R$3438,12 (três mil, quatrocentos e trinta e
oito reais e doze centavos), do PROAP-CAPES destinado aos Programas de
Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento.
3.2  O  montante  disponível  de  recurso  será  dividido  pelo  número  de
inscrições homologadas.

4 Itens financiáveis
4.1 O discente proponente poderá usar os recursos para custear:
I. inscrição: valor informado no material de divulgação do(s) evento(s);
II. passagens aéreas ou terrestres, nacionais ou internacionais;
III. hospedagem e alimentação: valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais)
por dia, com limite
máximo de 5 dias.
4.2  Para  custeio  de  itens  em  moeda  estrangeira  será  considerado  o
câmbio do Banco Central
,disponível em <http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp>,
considerando a data da despesa.
4.3  Para  o  custeio de hospedagem e alimentação será  considerada  a
duração do evento,  acrescida do tempo de deslocamento,  desde que
apresentados os bilhetes de passagem e o certificado de participação.
4.3.1 O último dia de retorno não será considerado para cálculo do valor
para hospedagem e alimentação.
4.4  Em  nenhuma  hipótese  será  concedido  apoio  acima  do  limite
estabelecido.
4.5 O recurso será depositado,  ao solicitante contemplado,  em conta-
corrente ou poupança informada no ato da solicitação.
4.5.1 A conta informada deve ser de titularidade do discente solicitante.
5 Períodos de inscrição, resultados e recursos
5.1 Serão aceitas inscrições até 11 de julho de 2019 por meio do e-mail da
coordenação: mestrado.ppgppd@unila.edu.br
5.2 O resultado preliminar será divulgado até 15 de julho de 2019, em
edital  específico,  no  Portal  de  Editais  da  UNILA  disponível  em
<https://unila.edu.br/documentos/>.
5.3 Pedidos de reconsideração ou recursos poderão ser encaminhados à
Coordenação do PPGPPD, no período compreendido entre a publicação
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COMISSÃO ELEITORAL LOCAL DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA
NATUREZA 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL Nº 21/2019 - CEL/ILACVN (10.01.06.03.04.05) 

 23422.009482/2019-05Nº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 22 de julho de 2019.

Às 13h00 do dia 22 de julho de 2019 foi realizada a 21ª (vigésima 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-101-1, 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); o servidor
Henrique Cesar Almeida, na qualidade de representante docente. Os membros da Comissão reuniram-se para
discutir os seguintes pontos de pauta: i) Eleições das representações docentes do Colegiado do Programa de

: após constatar a inexistência de recursosPós-Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN)
administrativos submetidos nas condições e prazos dispostos no Edital CEL-ILACVN nº. 018/2019, publicado no
Boletim de Serviço UNILA nº. 463, decidiu-se por ratificar os votos apurados e divulgados pelo Edital CEL nº.
020/2019, publicado no Boletim de Serviço UNILA nº. 463, bem como divulgar o resultado final das eleições das
representações docentes do Colegiado do PPG-BN, vinculado ao ILACVN, para o período 2019 a 2021. Das
representações do corpo docente permanente do PPG-BN, lotado no ILACVN, ficam eleitos como membros
titulares o Dr. Luiz Henrique Garcia Pereira (Candidatura nº. 01); o Dr. Peter Löwenberg Neto (Candidatura nº.
02); e o Dr. Fernando César Vieira Zanella (Candidatura nº. 03), por obterem a quantidade mínima de votos
válidos necessários, observados os critérios de desempate do regulamento. O Dr. Michel Rodrigo Zambrano
Passarini (Candidatura nº. 04) fica eleito como membro suplente, em razão dos critérios de desempate previstos
pelos itens 7.6 a 7.8 do regulamento, por tratar-se de docente de menor antiguidade na UNILA dentre os
candidatos com mesmo número de votos. Das representações do corpo docente colaborador ou permanente do
PPG-BN, não lotado no ILACVN, fica eleito como membro titular o Dr. Lucas de Moraes Aguiar (Candidatura
nº. 05), por obter a quantidade mínima de votos válidos necessários, observados os critérios de desempate do
regulamento. A Dra. Ana Alice Aguiar Eleutério (Candidatura nº. 06) fica eleita como membro suplente, em
razão dos critérios de desempate previstos pelos itens 7.6 a 7.8 do regulamento, por tratar-se de docente de menor
antiguidade na UNILA dentre os candidatos com mesmo número de votos, o que resultou no Edital
CEL/ILACVN nº. 021/2019, 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 CEL.

(Assinado eletronicamente em 23/07/2019 16:32)
ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 1118217

(Assinado eletronicamente em 22/07/2019 21:29)
ERWIN BECKER MARQUES

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
Matrícula: 1828799

Processo Associado: 23422.009625/2019-24
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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 

EDITAL Nº 21/2019 - CEL/ILACVN (10.01.06.03.04.05) 

 23422.009567/2019-38Nº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 23 de julho de 2019.

Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, 22 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 as representações docentes do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Biodiversidade Neotropical (PPG-BN), vinculado ao Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da
Natureza (ILACVN), para o período 2019-2021, nos termos do Estatuto da Universidade, do seu Regimento
Interno, aprovado pela Resolução CONSUN ad referendum nº. 07, de 06 de julho de 2015; e dos Editais CEL nº.
018, de 10 de julho de 2019; nº. 019, de 16 de julho de 2019; nº. 020, de 18 de julho de 2018, publicados nos
Boletins de Serviço UNILA nº. 351, nº. 462 e nº. 463.

1. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.1. Não houve recursos administrativos submetidos, nas condições e prazos dispostos no Edital CEL/ILACVN
nº. 018/2019, em contestação ao resultado preliminar divulgado pelo Edital CEL/ILACVN nº. 020/2019.

2. DO RESULTADO FINAL
2.1. Ratificam-se os resultados publicados pelo Edital CEL/ILACVN nº. 020/2019, 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.

(Assinado eletronicamente em 24/07/2019 12:08)
ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 1118217

Processo Associado: 23422.009625/2019-24
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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 9699/2019 - CEL/ILACVN (10.01.06.03.04.05) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 24 de julho de 2019.

: Conselho (CONSUNI) do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN)PARA

: Resultados dos processos eleitorais para as representações docentes do Colegiado do Programa de Pós-Graduação emASSUNTO
Biodiversidade Neotropical (PPG-BN), no período de 2019 a 2021

Prezado Presidente do Conselho do ILACVN,

Viemos por meio deste dar ciência do resultado final das eleições para as representações docentes do Colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN), no período de 2019 a 2021, conforme editais da 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 ao Edital CEL nº. 018/2019 e seus resultados, publicado no Boletim de Serviço UNILA e na página eletrônica
<https://documentos.unila.edu.br/editais/comiss-o-eleitoral-local-ilacvn/18-0>.

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

solicitação de realização de eleições para as representações docentes do Colegiado do PPG-BN, no período de 2019 a 2021,
nos termos do seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução CONSUN ad referendum nº. 07, de 06 de julho de 2015,
publicada no Boletim de Serviço UNILA nº. 351;
publicação das Portarias UNILA nº. 081/2019 e nº. 224/2019, publicadas nos Boletins de Serviço UNILA nº. 426 e 443, que
designaram a CEL do ILACVN no período 2019-2021;
atas das reuniões da CEL realizadas no ano de 2019, relativas às eleições;
editais emitidos e publicados pela CEL, no ano de 2019, relativos às eleições;
comprovantes de inscrição das candidaturas deferidas e indeferidas; e
votos apurados das eleições;
Memorando Eletrônico PPG-BN nº. 008/2019, que solicita a prorrogação dos mandatos dos representantes docentes do
Colegiado do PPG-BN, eleitos para o mandato no período 2017-2019;
Memorando Eletrônico PPG-BN nº. 010/2019, que solicita a designação da nova Coordenação do PPG-BN, eleita para o
mandato no período 2019-2021; e
Memorando Eletrônico PPG-BN nº. 011/2019, que solicita a designação dos novos representantes docentes do Colegiado do
PPG-BN, eleitos para o mandato no período 2019-2021.

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.

Em caso de concordância, solicita-se a ratificação/homologação da presente eleição pelo CONSUNI do ILACVN e a designação dos
novos representantes docentes do Colegiado do PPG-BN, eleitos para o mandato no período 2019-2021, pela Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação (PRPPG).

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente em 24/07/2019 19:48)
ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 1118217
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Representante da CEL-ILAACH: _______________________________________________

Local e data: Foz do Iguaçu, _____ de ________________ de 2019.

JÚLIA BATISTA ALVES
24 de julho de 2019

EDITAL Nº 32/2019/PPGIELA

A  COORDENADORA  DO  PROGRAMA  DE  PÓS-GRADUAÇÃO
INTERDISCIPLINAR  EM  ESTUDOS  LATINO-AMERICANOS  (PPGIELA)  DA
UNIVERSIDADE FEDERAL  DA INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA (UNILA),
designada  pela  Portaria  UNILA  nº  559/2018,  publicada  no  boletim  de
serviço nº 375 de 15 de agosto de 2018, no uso de suas atribuições, torna
público,  pelo presente edital,  tendo em vista a inexistência de recursos
administrativos  frente  ao  resultado  preliminar,  o  resultado  final  do
processo de seleção de alunos especiais para o segundo semestre de 2019
do Mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos

1. DO RESULTADO FINAL

CANDIDATO(A) DISCIPLINA RESULTADO

CRISTIANO ROBERTO GALLI ESTÉTICA E POLÍTICA NA AMÉRICA
LATINA CONTEMPORÂNEA

APROVADO E
SELECIONADO

JEANCARLA SOLETTI NARRATIVAS URBANAS NA AMÉRICA
LATINA CONTEMPORÂNEA

APROVADA E
SELECIONADA

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS
BICALHO

CONFIGURAÇÕES SOCIAIS, POLÍTICAS
E CULTURAIS DAS AMÉRICAS

APROVADO E
SELECIONADO

NAYARA DO NASCIMENTO NEGROS E INDÍGENAS NO ATLÂNTICO:
DA COLONIZAÇÃO À NOVA

MODERNIDADE

APROVADA E
SELECIONADA

SANDRA DENICIEVICZ NARRATIVAS URBANAS NA AMÉRICA
LATINA CONTEMPORÂNEA

APROVADA E
SELECIONADA

2. DAS INSTRUÇÕES PARA A MATRÍCULA
2.1 A  matrícula  administrativa  dos(as)  candidatos(as)
selecionados(as) será realizada no período entre 01/08/2019 a 02/08/2019,
no  horário  das  08h30  as  11h30  e  das  13h30  as  16h30,  na  secretaria
acadêmica do PPGIELA situada no Parque Tecnológico Itaipu – Avenida
Tancredo Neves, 6731 – Foz do Iguaçu – CEP 85.867-900 -  PR (PTI – Bloco
04 – Espaço 03 – Sala 05). O(A) selecionado(a) deverá apresentar original e
cópia simples de um documento de identificação com fotografia,  assim
como os originais e cópias simples de seu diploma de graduação e histórico
escolar  da  graduação.  Todos  os  documentos  serão  autenticados  pela
secretaria do Programa.
2.2 Os(As)  selecionados(as)  acima  relacionados(as)  já  estão
autorizados(as)  a entrarem no Parque Tecnológico Itaipu (PTI)  e devem
dirigir-se  ao  credenciamento  da  Itaipu  (situado  ao  lado  esquerdo  da
barreira) para retirarem o crachá provisório. Após o procedimento, devem

tomar o ônibus interno da Itaipu com destino ao Parque Tecnológico
Itaipu (PTI) no bloco, espaço e sala indicadas no item 2.1.

LAURA JANAINA DIAS AMATO
23 de julho de 2019

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA
VIDA E DA NATUREZA

EDITAL Nº 21/2019/CEL-ILACVN

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  as  representações  docentes  do  Colegiado  do  Programa  de  Pós-
Graduação  em  Biodiversidade  Neotropical  (PPG-BN),  vinculado  ao
Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN),
para o período 2019-2021, nos termos do Estatuto da Universidade, do
seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução CONSUN ad referendum
nº. 07, de 06 de julho de 2015; e dos Editais CEL nº. 018, de 10 de julho de
2019; nº. 019, de 16 de julho de 2019; nº. 020, de 18 de julho de 2018,
publicados nos Boletins de Serviço UNILA nº. 351, nº. 462 e nº. 463.

1. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.1.  Não houve  recursos  administrativos  submetidos,  nas  condições  e
prazos dispostos no Edital CEL/ILACVN nº. 018/2019, em contestação ao
resultado preliminar divulgado pelo Edital CEL/ILACVN nº. 020/2019.
2. DO RESULTADO FINAL
2.1.  Ratificam-se  os  resultados  publicados  pelo  Edital  CEL/ILACVN  nº.
020/2019, 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.

ERALCILENE MOREIRA TEREZIO
22 de julho de 2019



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE NEOTROPICAL

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 8/2019 - PPGBN (10.01.06.03.04.07)
 (Identificador: 201952615)

 23422.009196/2019-64Nº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 17 de Julho de 2019.

Assunto: Prorrogação dos mandatos dos representantes do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Biodiversidade Neotropical

Prezada Pró-Reitora,

considerando os Arts. 05 e 17 do Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical
(PPG-BN), vinculado ao Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN), aprovado pela
Resolução CONSUN  nº. 07, de 06 de julho de 2015, publicada no Boletim de Serviço UNILA nº. 351,ad referendum
solicita-se a publicação de portaria para prorrogar a validade por prazo indefinido das Portarias PRPPG nº. 0036, de 13
de julho de 2017; e nº. 053, de 17 de novembro de 2017, publicadas no Boletim de Serviço UNILA nº. 273 e nº. 305,
que designaram os representantes docentes e discentes perante o Colegiado do PPG-BN para o período 2017-2019, em
razão do vencimento de seu mandato em 13 de julho de 2019, da não conclusão da eleição dos novos representantes e
da necessidade de prorrogar o seu mandato.

Observa-se que tais portarias deverão ser revogadas após a designação do novo Colegiado do PPG-BN, a ser eleito e
designado para o período de 2019-2021.

Tais requerimentos se justificam em razão do atraso da eleição e da designação dos novos representantes do Colegiado
do PPG-BN, que possui mandato coincidente com a Comissão de Bolsas e a Coordenação do Programa, conforme
Edital CEL/ILACVN nº. 0018, de 10 de julho de 2019, publicada no Boletim de Serviço UNILA nº. 462, que
regulamenta as eleições das representações docentes do Colegiado do PPG-BN para o período 2019-2021, que estima
a data de 22 de julho de 2019 para divulgar o resultado final da eleição.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente em 21/07/2019 19:49)
FERNANDO CESAR VIEIRA ZANELLA

PRO-REITOR(A)
Matrícula: 338238

Processo Associado: 23422.009625/2019-24

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número:https://sig.unila.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 8 2019 MEMORANDO ELETRÔNICO 17/07/2019
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE NEOTROPICAL

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 10/2019 - PPGBN (10.01.06.03.04.07)
 (Identificador: 201952638)

 23422.009231/2019-89Nº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 17 de Julho de 2019.

 INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA

CC: 
 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

 DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO

 DIVISÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Assunto: Designação da nova Coordenação eleita do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade
Neotropical (PPG-BN), para o mandato no período 2019-2021

P r e z a d o  D i r e t o r  d o  I L A C V N ,

em 05 de julho de 2019 o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN)
realizou a sua 04ª (quarta) reunião ordinária do ano e elegeu o Dr. Michel Varajão Garey e o Dr. Luiz Roberto Ribeiro
Faria Junior para as funções de Coordenador e Vice-Coordenador do PPG-BN, para um mandado de 02 (dois) anos,
com início em 13 de julho de 2019 e vigorará até 12 de julho de 2021, conforme ata em anexo.

Observamos que o Colegiado do PPG-BN autorizou a prorrogação dos mandatos da atual Coordenação até
12/07/2019, visto que os mandatos originais vigorariam de 10/02/2017 até 09/02/2019. Tal decisão visa coincidir com
os mandatos da Coordenação com os mandatos dos membros de nosso Colegiado, que vigoram pelo período de
13/07/2017 até 12/07/2019.

P o r  e s t a s  r a z õ e s ,  s o l i c i t a - s e :
• a revogação da Portaria UNILA nº. 0055, de 02 de fevereiro de 2017, publicada no Boletim de Serviço UNILA nº.
248, disponível na página eletrônica < >, para dispensar o servidor Fernando Cesar Vieira Zanella, Professor dolink
Magistério Superior, SIAPE nº. 3382338, da função de Coordenador do PPG-BC, código FCC, a partir de 13 de julho
d e  2 0 1 9 ;
• a revogação da Portaria UNILA nº. 0056, de 02 de fevereiro de 2017, publicada no Boletim de Serviço UNILA nº.
248, disponível na página eletrônica < >, para dispensar o servidor Michel Varajão Garey, Professor do Magistériolink
Superior, SIAPE nº. 2035583, do encargo de Vice-Coordenador do PPG-BC, a partir de 13 de julho de 2019;
• a designação do servidor Michel Varajão Garey, Professor do Magistério Superior, SIAPE nº. 2035583, para exercer
a função de Coordenador do PPG-BN, código FCC, a partir de 13 de julho de 2019;
• a designação do servidor Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior, Professor do Magistério Superior, SIAPE nº. 2863911,
para exercer a função de Vice-Coordenador do PPG-BN, código FCC, a partir de 13 de julho de 2019.

Copiamos a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) para ciência desta.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente em 21/07/2019 19:48)
FERNANDO CESAR VIEIRA ZANELLA

https://www.unila.edu.br/sites/default/files/files/Portaria_2017_0055_Designa_Coordenador_PPGBN(1).pdf
https://www.unila.edu.br/sites/default/files/files/Portaria_2017_0056_Designa_Vice_Coordenador_PPGBN.pdf


PRO-REITOR(A)
Matrícula: 338238

Processo Associado: 23422.009625/2019-24



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE NEOTROPICAL

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 11/2019 - PPGBN (10.01.06.03.04.07)
 (Identificador: 201952738)

 23422.009456/2019-28Nº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 22 de Julho de 2019.

Assunto: Designação dos novos representantes docentes do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Biodiversidade Neotropical, para o período 2019-2021

Prezada Pró-Reitora,

solicita-se:

-a revogação das Portarias PRPPG nº. 0036, de 13 de julho de 2017; e nº. 053, de 17 de novembro de 2017, disponíve
is na página eletrônica < >https://portal.unila.edu.br/mestrado/biodiversidade-neotropical/coordenacao , publicadas no
Boletim de Serviço UNILA nº. 273 e nº. 305, para dispensar os atuais representantes docentes no Colegiado do 
Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN), vinculado ao Instituto Latino-Americano de

para o período 2017-2019, em razão do vencimento de seu mandato em 13Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN), 
de julho de 2019 e da conclusão da eleição dos novos representantes para o período 2019-2021;

-a revogação de eventuais portarias que tenham prorrogado a validade dos mandatos dos representantes docentes do
Colegiado do PPG-BN do período 2017-2019, em razão do vencimento de seu mandato em 13 de julho de 2019 e da
conclusão da eleição dos novos representantes, conforme Editais CEL/ILACVN nº. 0018, de 10 de julho de 2019; nº.
0019, de 16 de julho de 2019; nº. 0020, de 18 de julho de 2019; e nº. 0021, de 22 de julho de 2019; publicados nos
Boletins de Serviço UNILA nº. 462, 463 e 464, que regulamentam as eleições das representações docentes do
Colegiado do PPG-BN para o período 2019-2021, disponíveis na página eletrônica <

;>https://documentos.unila.edu.br/editais/comiss-o-eleitoral-local-ilacvn/18-0

-a designação dos servidores abaixo relacionados para exercerem os mandatos de membros docentes no Colegiado do
PPG-BN, por um período de 02 (dois) anos:

--Michel Varajão Garey, Professor do Magistério Superior, SIAPE nº. 2035583, docente permanente, membro-nato,
como seu presidente;

--Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior, Professor do Magistério Superior, SIAPE nº. 2863911, docente permanente,
membro-nato, como vice-presidente;seu 

--Luiz Henrique Garcia Pereira, Professor do Magistério Superior, SIAPE nº. 1999589, representante titular do corpo
docente permanente do PPG-BN, lotado no ILACVN;

--Peter Löwenberg Neto, Professor do Magistério Superior, SIAPE nº. 1783156, representante titular do corpo docente
permanente do PPG-BN, lotado no ILACVN;

--Fernando César Vieira Zanella, Professor do Magistério Superior, SIAPE nº. 0338238, representante titular do corpo
docente permanente do PPG-BN, lotado no ILACVN;

--Michel Rodrigo Zambrano Passarini, Professor do Magistério Superior, SIAPE nº. 2190985, representante suplente
do corpo docente permanente do PPG-BN, lotado no ILACVN;

--Lucas de Moraes Aguiar, Professor do Magistério Superior, SIAPE nº. 1808550, representante titular do corpo
docente colaborador ou permanente do PPG-BN, não lotado no ILACVN;

--Ana Alice Aguiar Eleutério, Professor do Magistério Superior, SIAPE nº. 2142053, representante suplente do corpo
docente colaborador ou permanente do PPG-BN, não lotado no ILACVN.

Considerando:

-os Arts. 05 e 17 do Regimento Interno do PPG-BN, aprovado pela Resolução CONSUN ad referendum nº. 07, de 06
de julho de 2015, publicada no Boletim de Serviço UNILA nº. 351, que regulamenta seu Colegiado;

-o Memorando Eletrônico PPGBN nº. 08/2019, que solicitou a prorrogação dos mandatos dos atuais representantes do
Colegiado do PPG-BN;

https://portal.unila.edu.br/mestrado/biodiversidade-neotropical/coordenacao
https://documentos.unila.edu.br/editais/comiss-o-eleitoral-local-ilacvn/18-0


-a conclusão da eleição dos novos representantes do Colegiado do PPG-BN, que possuem mandatos coincidentes com
a Comissão de Bolsas e a Coordenação do Programa;

-o Memorando Eletrônico PPGBN nº. 010/2019, que solicitou a designação da nova Coordenação eleita do PPG-BN,
para o mandato no período 2019-2021, eleita em 05 de julho de 2019 pelo Colegiado do PPG-BN em sua 04ª (quarta)
reunião ordinária do ano, que elegeu o Dr. Michel Varajão Garey e o Dr. Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior para as
funções de Coordenador e Vice-Coordenador do PPG-BN, para um mandado de 02 (dois) anos, com início em 13 de
julho de 2019 e vigorará até 12 de julho de 2021.

Copiamos o ILACVN para ciência deste.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente em 23/07/2019 11:02)
FERNANDO CESAR VIEIRA ZANELLA

PRO-REITOR(A)
Matrícula: 338238

Processo Associado: 23422.009625/2019-24
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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 9721/2019 - CEL/ILACVN (10.01.06.03.04.05) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 25 de julho de 2019.

PARA: Conselho (CONSUNI) do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN)
: Resultados dos processos eleitorais para as representações docentes do Colegiado do Programa deASSUNTO

Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN), no período de 2019 a 2021

P r e z a d o  P r e s i d e n t e  d o  C o n s e l h o  d o  I L A C V N ,

Viemos por meio deste dar ciência do resultado final das eleições para as representações docentes do Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN), no período de 2019 a 2021, conforme editais
da 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 ao Edital CEL nº. 018/2019 e seus
resultados, publicado no Boletim de Serviço UNILA e na página eletrônica
<https://documentos.unila.edu.br/editais/comiss-o-eleitoral-local-ilacvn/18-0>.

Aos autos foram anexos os seguintes documentos, referentes ao pleito eleitoral citado acima:
I. solicitação de realização de eleições para as representações docentes do Colegiado do PPG-BN, no período de 2019
a 2021, nos termos do seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução CONSUN ad referendum nº. 07, de 06 de
julho de 2015, publicada no Boletim de Serviço UNILA nº.  351;
II. publicação das Portarias UNILA nº. 081/2019 e nº. 224/2019, publicadas nos Boletins de Serviço UNILA nº. 426 e
443, que designaram a CEL do ILACVN no período 2019-2021;
III. atas das reuniões da CEL realizadas no ano de 2019, relativas às eleições;
IV. editais emitidos e publicados pela CEL, no ano de 2019, relativos às eleições;
V. comprovantes de inscrição das candidaturas deferidas e indeferidas; e
V I .  v o t o s  a p u r a d o s  d a s  e l e i ç õ e s ;
VII. Memorando Eletrônico PPG-BN nº. 008/2019, que solicita a prorrogação dos mandatos dos representantes
docentes do Colegiado do PPG-BN, eleitos para o mandato no período 2017-2019;
VIII. Memorando Eletrônico PPG-BN nº. 010/2019, que solicita a designação da nova Coordenação do PPG-BN,
e l e i t a  p a r a  o  m a n d a t o  n o  p e r í o d o  2 0 1 9 - 2 0 2 1 ;  e
IX. Memorando Eletrônico PPG-BN nº. 011/2019, que solicita a designação dos novos representantes docentes do
Colegiado do PPG-BN, eleitos para o mandato no período 2019-2021.

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.

Em caso de concordância, solicita-se a ratificação/homologação da presente eleição pelo CONSUNI do ILACVN e a
designação dos novos representantes docentes do Colegiado do PPG-BN, eleitos para o mandato no período
2019-2021, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG).
Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente em 25/07/2019 10:44)
ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 1118217

Processo Associado: 23422.009625/2019-24
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De : Fernando Cesar Vieira Zanella <fernando.zanella@unila.edu.br>

Assunto : Encaminhamentos eleição membros do colegiado do PPGBN

Para : cel ilacvn <cel.ilacvn@unila.edu.br>

Zimbra erwin.marques@unila.edu.br

Encaminhamentos eleição membros do colegiado do PPGBN

Sex, 12 de abr de 2019 15:40

1 anexo

Prezados membros da Comissão Eleitoral Local do ILACVN, 

     A cerca de dois anos atrás foi realizada a eleição dos representantes docentes do Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical através da Comissão Eleitoral Local do
ILACVN, por meio de uma assembléia dos docentes (ver edital no site da CEL) e teremos que realizar
um novo processo este ano. 

   O mandato dos atuais membros irá até 13 de julho (ver portaria de
nomeação https://www.unila.edu.br/sites/default/files/files
/PRPPG_Portaria_2017_0032_comissao_bolsas_DS_UNILA_PPGBN.pdf), de modo que a eleição
deve ser feita bem antes disso, para permitir a publicação do resultado da eleição e da portaria de
nomeação. Recomendo que seja feita em junho no máximo até o dia 20, para um mandato que se
inicia em 14 de julho (data que deve estar indicada na portaria) e deverá durar dois anos. 

  Att., 

Professor Fernando Zanella
Coordenador do Mestrado em Biodiversidade Neotropical (UNILA)
Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)

http://lattes.cnpq.br/ 8242371134843208
https://www.researchgate.net/profile/Fernando_Zanella
scholar.google.com/citations?user=FV5A7vIAAAAJ&hl=en
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